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Resumo. Em cumprimento às obrigações assumidas na Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Brasil começou a implementar 
a revisão judicial presencial de prisões em 2015. Tal revisão judicial, que era conduzida 
exclusivamente por escrito e sem manifestação obrigatória prévia da defesa, agora inclui uma 
audiência dentro de 24 horas em que o juiz deve avaliar a legalidade da prisão, a necessidade de 
prisão preventiva e de outras medidas cautelares, bem como se o suspeito sofreu violência policial. 
Esta monografia apresenta um estudo de caso da prática do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(jurisdição pioneira) com audiências de custódia. A pesquisa foi essencialmente qualitativa e 
envolveu a observação de 160 audiências e entrevistas com 17 atores judiciais ao longo de quatro 
semanas entre dezembro de 2015 e março de 2016. Apesar dos diversos desafios significativos, os 
resultados aqui reportados sustentam a conclusão de que as audiências de custódia tornaram as 
etapas penais pré-processuais mais aderentes aos parâmetros interamericanos de direitos humanos. 
Em relação à liberdade pessoal, as audiências de custódia ajudam a abreviar prisões ilegais ou 
desnecessárias ao: (a) assegurar a revisão judicial imediata de prisões; (b) melhorar a avaliação 
das condições pessoais dos suspeitos; (c) permitir-lhes que ofereçam sua versão dos fatos 
diretamente ao juiz; e (d) garantir-lhes uma defesa prévia obrigatória. As audiências ficaram 
aquém, porém, de tornarem prisões preventivas excepcionais devido ao desrespeito sistemático ao 
direito à presunção de inocência dos presos. No que tange ao acesso à justiça em relação a 
violações da integridade pessoal, as audiências de custódia oferecem uma oportunidade aos 
suspeitos para denunciarem abusos a uma autoridade imparcial, independente e empoderada para 
iniciar investigações, bem como proporcionam transparência a sinais visíveis de violência. Não 
obstante, obstáculos estão comprometendo parcialmente a capacidade das audiências de exporem 
episódios de violência: (i) questionamento falho sobre violência policial; (ii) presença constante 
de policiais militares; e (iii) critérios excessivamente restritos para abrir investigações. Quanto às 
investigações, os entrevistados foram unânimes acerca da sua ineficácia absoluta. Aquiescência 
institucional e falhas na coleta de provas estão impedindo as centenas de expedientes iniciados de 
determinarem a veracidade das alegações e de responsabilizarem eventuais agentes responsáveis. 
Diante desse diagnóstico, este estudo de caso oferece 11 recomendações direcionadas à estrutura 
legal subjacente às audiências de custódia e à cultura dos atores judiciais relevantes. 
 
Palavras-chave. Audiências de Custódia, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Processo 
Penal Brasileiro, Justiça Criminal, Direito e Sociedade 

																																																								
* JSD Candidate, Stanford Law School. Parte relevante da pesquisa utilizada neste estudo de caso está contida em tese 
submetida ao Stanford Program in International Legal Studies para obtenção do grau de Master of the Science of Law. 
Agradeço aos Professores James Cavallaro, Lawrence Friedman, Claret Vargas, Robert MacCoun e Rogelio Pérez-
Perdomo, a Diego Gil McCawley, Giovana Teodoro, Mirte Postema e Surrailly Fernandes Youssef, e aos juízes, 
promotores, defensores públicos e funcionários responsáveis pelas audiências de custódia na cidade de São Paulo. 



 

	 2 

PRESOS NO PALCO: AVANÇOS E DESAFIOS DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 
RECÉM-IMPLEMENTADAS NA JUSTIÇA ESTADUAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 
 
I. Introdução ............................................................................................................................ 3 
II. Parâmetros interamericanos sobre prisão provisória e análise judicial de prisões ...... 4 
III. Regulação brasileira de prisão preventiva ........................................................................ 8 
IV. Incorporação do parâmetro internacional de análise judicial presencial e sem demora de 
prisões ........................................................................................................................................... 11 
V. A dinâmica de uma audiência de custódia ...................................................................... 13 
VI. Inovações das audiências de custódia melhoram a análise judicial de prisões ............ 18 

a. Maior visibilidade às condições pessoais dos suspeitos ............................................ 19 
i. Suspeitos vulneráveis socialmente ................................................................... 19 
ii. Suspeitos com transtornos mentais ................................................................... 23 
iii. Suspeitos essenciais aos cuidados de outros .................................................... 24 
iv. Bandidos ........................................................................................................... 27 

b. Possibilidade para alguns suspeitos oferecerem sua versão dos fatos diretamente ao 
decisor ....................................................................................................................................... 29 
c. Papéis reforçados da defesa e da acusação .............................................................. 31 

VII. Audiências de custódia e conformidade com parâmetros interamericanos de direitos 
humanos ................................................................................................................................................. 33 

a. Prisão preventiva e medidas cautelares não custodiais ............................................ 34 
i. Redução na taxa de prisão preventiva .............................................................. 34 
ii. Melhor identificação de prisões ilegais ............................................................ 35 
iii. Arbitramento de fiança mais sensível à igualdade material ............................. 36 
iv. Fundamentação generalizada de prisão preventiva em riscos não processuais 37 

1. Ubiquidade de considerações relacionadas à ordem pública .................. 37 
2. Gravidade do crime ................................................................................. 40 
3. Antecedentes criminais ........................................................................... 44 

v. Sistema falho de medidas cautelares não custodiais ........................................ 46 
b. Combate a violações do direito à integridade pessoal de suspeitos .......................... 47 

i. Desafios comprometendo a abertura de investigações de potenciais abusos ... 49 
ii. Investigações natimortas .................................................................................. 52 

c. Devido processo legal na análise judicial de prisões ................................................ 55 
i. Direito à interpretação ...................................................................................... 55 
ii. Tratamento incompatível com o direito à presunção de inocência .................. 56 
iii. Consulta livre e privada com defensor ............................................................. 58 

VIII. Conclusão ........................................................................................................................... 58 
IX. Recomendações .................................................................................................................. 59  



 

	 3 

I. Introdução 
 
 A Constituição Federal de 1988 e as obrigações internacionais que o Brasil contraiu desde 
então claramente procuram romper com o passado autoritário do país. Apesar da retórica 
inspiradora, a realidade é marcada por violações sistemáticas em diversas áreas críticas, dentre as 
quais destacam-se as etapas iniciais da persecução penal. Mais de 250.000 pessoas estão em prisão 
provisória no país (41% da população prisional)1 e práticas arraigadas de violência estatal durante 
investigações permanecem disseminadas.2 
 Para enfrentar esses desafios, o Brasil começou a implementar a supervisão judicial de 
prisões por meio de audiências em fevereiro de 2015, em linha com parâmetros internacionais. O 
projeto piloto ocorreu no Fórum Criminal da Barra Funda na cidade de São Paulo. A análise 
judicial que costumava ser feita exclusivamente por escrito (com base no auto de prisão em 
flagrante e nos antecedentes criminais) e sem manifestação prévia obrigatória da defesa agora 
inclui uma audiência dentro de 24 horas da prisão, em que um juiz deve avaliar sua legalidade, a 
necessidade de prisão preventiva e demais medidas cautelares, bem como se o averiguado sofreu 
violência policial. 
 Este estudo de caso analisa a prática da justiça estadual paulistana com audiências de 
custódia tendo como base os parâmetros do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
(“SIDH”). A pesquisa foi essencialmente qualitativa e envolveu: (i) a observação de 160 
audiências (com 202 suspeitos) por quatro semanas entre dezembro de 2015 e março de 2016; (ii) 
entrevistas de aproximadamente uma hora com 17 atores judiciais relevantes (nove juízes, cinco 
defensores públicos e três promotores); e (iii) discussões informais com praticamente todos os 
atores judiciais relevantes em corredores e salas de audiências.3 O universo de audiências exclui 
																																																								
1 DEPEN, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, p. 13 (junho de 2014). A grande quantidade de 
presos provisórios é um fator contribuinte central ao encarceramento em massa no país: 299,7 presos por 100.000 
habitantes em junho de 2014 (cinco vezes a taxa de 1990). Id., p. 15-16 e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O Brasil possui a quarta maior taxa de encarceramento entre os 50 países mais populosos. United Nations 
Population Division combinado com World Prison Brief/Institute for Criminal Policy Research. Para uma análise 
recente dos abusos relacionados à prisão preventiva no Brasil, conferir Comitê de Direitos Humanos das Nações 
Unidas (“CDH”), A/HRC/27/48/Add.3, ¶¶ 100 e 138 (30 de junho de 2014). 
2 Ver a síntese elaborada em Comissão Interamericana sobre Direitos Humanos (“CIDH”), Cosme Rosa Genoveva, 
Evandro de Oliveira e outros (“Favela Nova Brasília”) v. Brasil, Relatório No. 141/11 (11 de outubro de 2011). A 
persistência de tortura e maus-tratos por agentes estatais de segurança no Brasil resta evidente diante: (i) da brutalidade 
exposta em relatos de uso excessivo de força letal; (ii) das 990 denúncias de violência policial e 1.925 de tortura 
recebidas por disque-denúncia em 2015 (Secretaria de Direitos Humanos, Balanço das Denúncias de Violações de 
Direitos Humanos, p. 30); (iii) 8.279 alegações de violência registradas em audiências de custódia até 14 de setembro 
de 2016 (ver nota 148 infra); e (iv) da farta evidência anedótica rotineiramente veiculada pela mídia. Para um relato 
atualizado sobre tortura no país, conferir CDH, A/HRC/31/57/Add.4 (29 de janeiro de 2016). 
3 As audiências não foram selecionadas randomicamente já que nem o cronograma de audiências nem a quantidade 
de audiências esperadas para um determinado dia são sabidos com antecedência. Fez-se um esforço, contudo, para 
variar entre as salas de audiências. A observação ocorreu de 14 a 18 de dezembro de 2015, de 18 a 22 de janeiro de 
2016 e de 9 a 23 de março de 2016. 12 juízes são responsáveis pelas audiências de custódia em São Paulo. Os dois 
juízes (A e B) entrevistados em 19 de janeiro de 2016 não estavam mais a cargo das audiências em março de 2016. 
Entrevistaram-se sete dos 12 juízes ativos nas audiências em março de 2016 (C em 18 de março, D, E e F em 22 de 
março e G, H e I em 23 de março) e três dos seis promotores responsáveis pelas audiências no período (J em 17 de 
março, K em 18 de março e L em 20 de março). Em relação aos defensores públicos, os quatro responsáveis pelo 
Departamento de Inquéritos Policiais (“DIPO”) são os que atuam permanentemente nas audiências de custódia. Eles 
são ajudados por dois defensores públicos designados de outras unidades. Os quatro defensores públicos atuantes no 
DIPO em março de 2016 foram entrevistados (M e N em 14 de março, O em 15 de março e P em 16 de março), bem 
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prisões (a) efetuadas com base em mandados judiciais, (b) ocorridas às sextas-feiras, aos sábados 
e em dias antes de feriados, (c) por crimes contra a vida ou de violência doméstica e (d) nos casos 
em que os suspeitos são liberados na delegacia de polícia após pagamento de fiança.4 
 
II. Parâmetros interamericanos sobre prisão provisória e análise judicial de prisões 
 
 Prisão provisória5 
 Prisão provisória refere-se a todo o período de privação de liberdade de um suspeito antes 
do trânsito em julgado da sentença.6 Ela abrange a prisão de suspeitos antes da denúncia, de réus 
antes do julgamento, e de réus condenados por sentenças não transitadas em julgado. A prisão 
provisória deve ser excepcional, o que significa que, em regra, indivíduos devem responder o 
processo em liberdade.7 Tal excepcionalidade decorre do direito à presunção de inocência – artigo 
8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (“CADH”)8 –, que garante que suspeitos 
somente serão considerados culpados – e tratados como tal9 – após serem condenados em instância 
final e de acordo com o devido processo legal.10 
 Indícios preliminares. “Para impor e manter medidas como a prisão preventiva, devem existir 
elementos probatórios suficientes que permitam supor razoavelmente que a pessoa submetida ao 
processo participou do ilícito investigado. (…) [A] suspeita deve estar fundada em fatos 
específicos, isto é, não em meras conjecturas ou intuições abstratas.”11 

																																																								
como um defensor público designado (Q em 10 de março). Também serão feitas referências a conversas informais 
com o Defensor Público Y (em 15 de dezembro de 2015) e com o Promotor Z (em 16 de dezembro de 2015). 
Entrevistas formais foram gravadas após autorização escrita e promessa de confidencialidade. 
4 Audiências para suspeitos acusados de crimes contra a vida (homicídio, aborto, infanticídio e participação em 
suicídio) e de violência doméstica iniciaram em maio de 2016 em São Paulo. Como a coleta de dados ocorreu até 
março de 2016, os resultados aqui contidos não se estendem à análise judicial presencial dessas prisões. As audiências 
ainda não ocorrem aos fins de semana e feriados para suspeitos presos às sextas-feiras, aos sábados e em dias antes de 
feriados. Prisões efetuadas nesses dias estão sujeitas à análise escrita pelo juiz de plantão. Conferir a nota 133 infra. 
5 O foco em parâmetros referentes à prisão provisória justifica-se pela gravidade da medida e extensão dos abusos na 
sua imposição. Contudo, tais parâmetros estendem-se, em maior ou menor grau, às demais medidas cautelares. 
Conferir a aplicação de alguns desses parâmetros às medidas cautelares de arraigo (restrição à liberdade de 
locomoção) e fiança em Corte Interamericana de Direitos Humanos (“CtIDH”), Andrade Salmón v. Bolívia, No. 330, 
¶¶ 103-150 (1o de dezembro de 2016). 
6 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, ¶ 37 (30 de dezembro de 2013) (“Informe”). 
O panorama dos parâmetros interamericanos sobre prisão preventiva apresentado neste estudo de caso embasa-se 
principalmente no Informe e em jurisprudência posterior da CtIDH. 
7 Para um exemplo de imposição não excepcional de prisão preventiva, conferir CtIDH, Herrera Espinoza e outros v. 
Equador, No. 316, ¶¶ 146 e 148 (1o de setembro de 2016). 
8 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (“DADDH”), art. 26; Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, art. 11.1; Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (“CEDH”), 
art. 6.2; Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (“PIDCP”), art. 14.2; e Carta Africana dos Direitos Humanos 
e dos Povos, art. 7.1(b). 
9 Presos condenados e presos provisórios devem ser separados. CADH, art. 5.4. Além disso, as Regras de Mandela 
especificam um regime especial para o encarceramento de presos provisórios. G.A. Res. 70/175, Regras 111-120 (8 
de janeiro de 2016). 
10 Informe, ¶ 132. A exigência de certeza antes de se tratar acusados como culpados advém da forte rejeição do direito 
penal a falsos positivos. Conforme sintetizado na famosa formulação de common law: “melhor que dez pessoas 
culpadas escapem que uma inocente sofra.” 4 WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES *358. 
11 CtIDH, Norín Catrimán e outros v. Chile, No. 279, ¶ 311(b) (29 de maio de 2014) (tradução livre). A CtIDH 
considerou que a mera referência das cortes chilenas a testemunhos confidenciais, sem especificar elementos 
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 Fundamentos legítimos. A prisão provisória deve ser imposta somente para conter riscos ao 
processo (risco de obstrução processual e risco de fuga).12 A prevenção de crimes e a prestação 
célere de justiça não são consideradas fundamentos legítimos,13 pois violam a presunção de 
inocência dos suspeitos.14 Ao se avaliar riscos justificadores da prisão provisória, deve-se utilizar 
elementos que sejam razoavelmente relacionados a tais riscos, coerentes com os direitos dos 
suspeitos e específicos ao caso analisado. Juízes não podem, portanto, justificar a prisão provisória 
com base apenas na natureza do crime, na periculosidade do suspeito, em indícios de culpa ou nos 
seus antecedentes criminais.15 
 Necessidade. A prisão provisória deve ser imposta somente nos casos em que medidas 
cautelares menos restritivas forem insuficientes. A mera disponibilidade jurídica de alternativas 
não custodiais não basta, já que juízes poderão recorrer mais frequentemente à prisão provisória 
caso tais alternativas são estejam materialmente disponíveis. Para impedir tais medidas de 
sofrerem descrença institucional e pública, o Estado deve alocar os recursos financeiros 
necessários para torná-las operacionais, implementar programas de treinamento e supervisionar 
seus resultados.16 
 Proporcionalidade. A proporcionalidade em sua dimensão ‘atual’ requer uma relação 
racional entre a prisão provisória e o objetivo buscado, de forma que o sacrifício inerente à 
restrição de liberdade não seja excessivo quando comparado às suas vantagens.17 A prisão 
provisória falhará a dimensão ‘prospectiva’ da proporcionalidade se for imposta a suspeitos 
acusados de crimes não punidos com prisão ou quando circunstâncias indicarem que a provável 
sentença será suspensa ou preverá apenas penas restritivas de direitos. 
 Razoabilidade. A avaliação da razoabilidade da duração da prisão provisória deve considerar 
os benefícios a serem esperados da medida e a restrição sendo imposta a uma pessoa legalmente 
inocente. Após o transcurso do período considerado razoável, o Estado deve soltar o suspeito 
independentemente da permanência dos riscos processuais. O Estado deve assegurar uma 
tramitação mais rápida a casos envolvendo pessoas presas, bem como assegurar-lhes a revisão 
periódica da sua prisão.18 
																																																								
probatórios ligando seis das supostas vítimas a condutas criminais, havia violado a obrigação estatal de fornecer 
indícios preliminares dos delitos nas decisões de prisão preventiva. Id. ¶¶ 320, 335 e 350. 
12 Informe, ¶ 143. Conferir nos ¶¶ 10 e 11 alguns fatores que podem ser usados na avaliação desses riscos. A restrição 
da prisão preventiva a situações de riscos processuais aplica-se a extradições. CtIDH, Wong Ho Wing v. Peru, No. 
297, ¶ 251 (30 de junho de 2015). 
13 Em contraste, a Corte Europeia de Direitos Humanos (“CtEDH”) considera que a prisão preventiva pode ser usada 
para conter diversos outros riscos. Conferir CtEDH, Buzadji v. Moldávia, No. 23755/07, ¶ 88 (5 de julho de 2016). 
14 “Em casos relacionados à prisão preventiva, (...) a privação da liberdade do suspeito não pode estar fundada em 
objetivos de prevenção geral ou especial atribuíveis à pena.” CtIDH, Wong Ho Wing, ¶ 250 (tradução livre). Criticando 
o objetivo de incapacitação no processo penal, ver Yoav Sapir, Against Prevention? A Response to Harcourt’s Against 
Prediction on Actuarial and Clinical Predictions and the Faults of Incapacitation, LAW & SOCIAL INQUIRY 260 (2008). 
15 Em Norín Catrimán, a CtIDH rejeitou o “número de delitos investigados”, a “gravidade da pena”, a “gravidade do 
delito investigado” e os “antecedentes criminais do acusado” como critérios para avaliar se os riscos apresentados 
pelos suspeitos justificam a decretação da sua prisão preventiva. ¶ 352. Conferir Pollo Rivera e outros v. Peru, No. 
319, ¶ 183 (21 de outubro de 2016). 
16 Informe, ¶ 238. O descumprimento de medidas alternativas não deve levar automaticamente à prisão. Id. ¶ 231. 
17 Id. ¶¶ 161 e 163. 
18 Id. ¶¶ 165-172, 202-203 e 208. Conferir CtIDH, Argüelles e outros v. Argentina, No. 288, ¶¶ 125, 135-136 (20 de 
novembro de 2014), e Pollo Rivera, ¶ 184. Diferentemente do PIDCP (artigo 9.5), a CADH não prevê um direito 
específico à indenização em caso de detenções ilegais. Não obstante, a CIDH considera que a obrigação de reparar 
violações contida no artigo 1.1 da CADH estende-se a ordens ilegais de prisão preventiva. Informe, ¶¶ 217-220. 
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 Decisão motivada. Decisões determinando ou mantendo a prisão provisória devem fornecer 
justificativas que permitam avaliar se a medida cumpre com os critérios mencionados acima, 
demostrando “claramente que foram devidamente levados em conta os argumentos das partes, e 
que o conjunto de provas foi analisado rigorosamente.”19 
 
 Análise judicial presencial e sem demora de prisões 
 O artigo 7.5 da CADH determina que toda pessoa detida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais.20 Essa 
previsão objetiva evitar prisões ilegais ou arbitrárias, tendo em conta que no Estado de Direito 
cabe ao juiz garantir os direitos do preso, autorizar medidas cautelares e tratá-lo de acordo com a 
presunção de inocência.21 
 Sem demora. A CtIDH não estabelece um prazo máximo para o controle judicial de prisões. 
No entanto, ela frequentemente se refere à posição da CtEDH, que iguala “sem demora” a 
“imediatamente” e considera que a flexibilidade desse critério deve ser reduzida.22 A 

																																																								
19 CtIDH, Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez v. Equador, No. 170, ¶¶ 107 e 118 (21 de novembro de 2007). “A mera 
menção a todas as normas que poderiam ser aplicadas não satisfaz o requisito de motivação suficiente.” Vélez Loor 
v. Panamá, No. 218, ¶¶ 116 e 118 (23 de novembro de 2010). 
20 De maneira similar, DADDH, art. 25.3, CEDH, art. 5.3, e PIDCP, art. 9.3. Mesmo prisões determinadas por 
mandado judicial e efetuadas na presença de um juiz estão sujeitas ao artigo 7.5. Chaparro Álvarez, ¶¶ 63 e 85. O 
Estado pode suspender temporariamente tal direito sob um estado de emergência, mas suas medidas específicas devem 
ser proporcionais. CtIDH, J. v. Peru, No. 275, ¶ 144 (27 de novembro de 2013). Civis detidos durante conflitos 
armados são protegidos por esse direito (Quarta Convenção de Genebra, art. 78). CIDH, Coard e outros v. Estados 
Unidos, Relatório No. 109/99, ¶ 55 (29 de setembro de 1999). O artigo 7.5 também se aplica a prisões em razão de 
status migratório irregular. CtIDH, Nadege Dorzema e outros v. República Dominicana, No. 251, ¶ 136 (24 de outubro 
de 2012). 
21 Herrera Espinoza, ¶ 158. A CIDH caracterizou esse direito como “[a] mais importante proteção dos direitos de um 
detido.” OEA/Ser.L/V/II.111 doc. 21 rev. ¶ 21 (6 de abril de 2001) (tradução livre). Para um apanhado dos parâmetros 
do CDH sobre a análise judicial presencial de prisões aplicados ao contexto brasileiro, conferir Layla Medina, 
Indefinite Detention, Deadly Conditions: How Brazil’s Notorious Criminal Justice System Violates the International 
Covenant on Civil and Political Rights, Comment, 31 AM. U. INT’L L. REV. 593 (2016). 
22 CtIDH, Yvon Neptune v. Haiti, No. 180, ¶ 107 (6 de maio de 2008). Conferir CtEDH, Brogan e outros v. Reino 
Unido, 145-B, ¶¶ 59-62 (29 de novembro de 1988). 
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jurisprudência da CtIDH sugere que atrasos de dois ou três dias são aceitáveis,23 posição essa que 
já foi expressamente adotada pela CIDH.24,25,26 
 Autoridade competente. A análise de prisões por agentes estatais sem poderes para exercer 
funções judiciais (e.g., promotores, delegados de polícia e servidores judiciários) ou em desacordo 
com garantias de devido processo (e.g., juízes militares) é insuficiente.27 
 “À presença de um juiz”. A análise deve ser efetuada presencialmente. A falha em conduzir 
o suspeito à presença do juiz não será curada colocando-o à disposição do juiz, colocando-o sob a 
custódia do juiz ou notificando este da prisão.28 
 Procedimento. A autoridade deve ouvir o preso “pessoalmente e avaliar todas as explicações 
que este lhe proporcione para decidir se procede à liberação ou à manutenção da privação de 
liberdade.”29 Além disso, a intervenção judicial deve ser capaz de “controlar a legalidade das ações 
conduzidas por funcionários policiais,” o que inclui iniciar, “de ofício e imediatamente, uma 
investigação independente e minuciosa” sempre que houver indícios de tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes (“TCDDs”).30 
 

																																																								
23 Por um lado, a CtIDH já rechaçou atrasos de 66 e 57 dias (Herrera Espinoza, ¶ 160), 36 dias (Castillo Petruzzi e 
outros v. Peru, No. 52, ¶ 111 (30 de maio de 1999)), ao menos um mês (Galindo Cárdenas e outros v. Peru, No. 301, 
¶¶ 180 and 203 (2 de outubro de 2015), e Espinoza Gonzáles v. Peru, No. 289, ¶ 132 (20 de novembro 2014)), 26 dias 
(Chaparro Álvarez, ¶¶ 83 e 86), ao menos 15 dias (J., ¶ 144), uma semana (Bayarri v. Argentina, No. 187, ¶ 66 (30 
de outubro de 2008)), ou mesmo quatro dias (Cabrera García e Montiel Flores v. México, No. 220, ¶¶ 97 e 102 (26 de 
novembro de 2010)). Por outro, a CtIDH já considerou que um atraso de dois dias não havia violado a CADH em 
López Álvarez v. Honduras, No. 141, ¶¶ 54(11) e 91 (1o de fevereiro de 2006). Em Dominicanos e Haitianos Expulsos, 
a prisão das vítimas durou menos de 48 horas (prazo máximo para análise judicial na República Dominicana). A 
CtIDH concluiu, no entanto, que havia ocorrido uma violação do artigo 7.5 porque o término da prisão das vítimas 
decorreu não da sua liberação em território dominicano, mas da sua expulsão do país sem supervisão judicial. 
Dominicanos e Haitianos Expulsos v. República Dominicana, No. 282, ¶ 372 (28 de agosto 2014). 
24 CIDH, OEA/Ser.L/V/II.116 doc. 5 rev. 1 corr., ¶ 122 (22 de outubro de 2002); CIDH, Desmond McKenzie e outros 
v. Jamaica, Relatório No. 41/00, ¶¶ 248-251 (13 de abril de 2000). A CIDH já afirmou que o controle judicial deve 
ser realizado “assim que possível” (Coard, ¶ 57) e que o atraso “não pode exceder o tempo necessário para o 
transporte.” Rodolfo Robles Espinoza e filhos v. Peru, Relatório No. 20/99, ¶ 129 (23 de fevereiro de 1999). Conferir 
CDH, Paul Kelly v. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/41/D/253/1987 (9 de abril de 1991) (opinião individual do Sr. Bertil 
Wennegren). 
25 O parâmetro de até dois ou três dias está de acordo com a prática de 27 dos outros 34 Estados Membros da OEA 
(os prazos variam de seis a 72 horas). International Human Rights Clinic, Harvard Law School, Brazil’s Custody 
Hearings Project in Context: The Right to Prompt In-person Judicial Review of Arrests Across OAS Member States, 
p. 9-19 (outubro de 2015). Assim, a abordagem da CtIDH em Artavia Murillo de procurar um consenso regional ao 
interpretar a CADH reforça a conclusão oriunda da sua jurisprudência de que a prontidão requerida pelo artigo 7.5 
tolera, em geral, atrasos de dois ou três dias. Artavia Murillo e outros (“Fertilização In Vitro”) v. Costa Rica, No. 257, 
¶ 256 (28 de novembro 2012). 
26 A CtIDH já sugeriu que o critério de prontidão na análise judicial de prisões deve ser mais estrito quando menores 
estão envolvidos. Irmãos Landaeta Mejías e outros v. Venezuela, No. 281, ¶¶ 176-178 (27 de agosto de 2014). 
27 CtIDH, Acosta Calderón v. Equador, No. 129, ¶ 80 (24 de junho de 2005) (promotor); Cantoral Benavides v. Peru, 
No. 69, ¶¶ 75-76 (18 de agosto de 2000) (juiz militar); López Álvarez, ¶¶ 89-91 (servidor judiciário). Conferir CIDH, 
Manuel Manríquez v. México, Relatório No. 2/99, ¶¶ 44-45 (23 de fevereiro de 1999) (insuficiência da análise por 
delegado e promotor). 
28 Respectivamente, CtIDH, Pollo Rivera, ¶ 106, Vélez Loor, ¶ 109, e Tibi v. Equador, No. 114, ¶ 118 (7 de setembro 
de 2004). 
29 Espinoza Gonzáles, ¶ 129 (tradução livre). 
30 Bayarri, ¶¶ 67 e 92. Conferir também CtIDH, Bueno Alves v. Argentina, No. 164, ¶ 111 (11 de maio de 2007). 
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III. Regulação brasileira de prisão preventiva 
 
 A atual posição do Supremo Tribunal Federal (“STF”) determina que um indivíduo não deve 
começar a cumprir a sentença antes de uma decisão condenatória por um tribunal de segunda 
instância.31 Até esse momento, juízes podem restringir os direitos de suspeitos apenas por meio de 
medidas cautelares destinadas a eliminar certos riscos previstos legalmente. A medida cautelar 
mais grave é a prisão provisória. 
 A prisão provisória pode ser implementada no Brasil por meio de dois mecanismos. Prisão 
temporária: durante o inquérito policial, juízes podem decretar a prisão de suspeitos investigados 
por certos crimes graves por cinco ou 30 dias (renováveis uma única vez), dependendo da natureza 
do crime, para resguardar a investigação ou evitar fuga.32 Prisão preventiva: antes ou depois do 
recebimento da denúncia, juízes podem decretar a prisão de suspeitos acusados de certos crimes 
para conter riscos ao processo ou riscos à ordem pública ou econômica, sem um prazo final 
predeterminado.33 Tendo em conta o foco deste estudo de caso nas audiências de custódia – 
mecanismo usado para avaliar a necessidade de converter prisões em flagrante em preventivas –, 
a análise legal efetuada aqui se restringirá à prisão preventiva. 
 A decretação da prisão preventiva envolve três etapas: (i) em primeiro lugar, o juiz deve 
avaliar se há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria;34 (ii) se esse for o caso, 
o juiz deve determinar se o suspeito apresenta um dos riscos legalmente previstos que autorizam a 
prisão preventiva; (iii) caso o suposto crime seja elegível para prisão preventiva e o juiz considere 
que medidas cautelares não custodiais são insuficientes, ele decretará o encarceramento em uma 
decisão motivada,35 demonstrando a proporcionalidade da restrição. 
 O período de prisão preventiva deve ser deduzido de futura sentença condenatória 
(detração).36 Suspeitos têm direito à indenização apenas nos casos em que a prisão preventiva for 
ilegal ou arbitrária.37 

																																																								
31 Em 2009, o STF decidiu que a condenação apenas deveria ser executada após o trânsito em julgado, já que até esse 
momento o réu não pode ser considerado culpado (Constituição Federal, art. 5o, LVII). Como resultado, réus tinham 
o direito de esgotar todos os recursos disponíveis antes de começarem a cumprir suas sentenças, o que inclui os 
recursos especial e extraordinário. Habeas Corpus 84.078, 5 de fevereiro de 2009. Em fevereiro de 2016, sete anos 
depois, o STF voltou à sua posição pré-2009 em um julgamento por 7 a 4 ao decidir que o réu deveria iniciar o 
cumprimento da sentença após uma decisão condenatória por um tribunal de segunda instância, a despeito de recursos 
posteriores. Habeas Corpus 126.292, 17 de fevereiro de 2016. Essa posição foi mantida no julgamento por 6 a 5 da 
Medida Cautelar nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, em 5 de outubro de 2016. Em 10 de 
novembro de 2016, o STF atribuiu repercussão geral a esse entendimento. A pesquisa não identificou casos em que 
os órgãos do SIDH analisaram se a execução provisória de condenações não transitadas em julgado viola a CADH, 
mas a CIDH já afirmou que “a pessoa é inocente até ser considerada culpada em uma decisão transitada em julgado.” 
Dayra María Levoyer Jiménez v. Equador, Relatório 66/01, ¶ 100 (14 de junho de 2001). Ainda que os órgãos do 
SIDH não interpretem o artigo 8.2 da CADH como uma barreira à execução provisória da pena, poder-se-ia 
argumentar que o artigo 29(b) da CADH impede o Brasil de retroceder sua proteção aos direitos humanos nos casos 
em que as garantias domésticas vão além das normas internacionais. Conferir CtIDH, “Cinco Pensionistas” v. Peru, 
No. 98, ¶¶ 101-103 (28 de fevereiro de 2003), e Yatama v. Nicarágua, No. 127, ¶¶ 203-205 (25 de junho de 2005). 
32 Lei 7.960/1989. A prisão temporária será de 30 dias (renováveis uma única vez) nos casos de crimes hediondos ou 
equiparados a hediondos (tortura, tráfico de drogas e terrorismo). Lei 8.072/1990, art. 2o, ¶ 4. 
33 Código de Processo Penal (“CPP”), arts. 311-316. 
34 CPP, art. 312, segunda parte. Conferir a nota 11 supra para normas interamericanas relevantes. 
35 CPP, art. 315. Conferir a nota 19 supra para normas interamericanas relevantes. 
36 Código Penal (“CP”), art. 42. 
37 STF, Recurso Extraordinário com Agravo 939.966, 3 de março de 2016. 
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 Fundamentos autorizadores. Juízes devem demonstrar que suspeitos apresentam um risco à 
aplicação da lei penal (risco de fuga), à investigação criminal (risco de obstrução processual) ou à 
ordem pública ou econômica.38 O risco à ordem pública ou à ordem econômica não é definido 
legalmente e geralmente é interpretado como o risco de cometimento de crimes.39 Contrariamente 
à jurisprudência da CtIDH, o STF considera que a prisão preventiva pode ser decretada em face 
da periculosidade de suspeitos de forma a proteger a ordem pública.40 O STF apenas rechaça a 
prática de justificar a periculosidade de suspeitos com base em razões abstratas.41 
 Medidas cautelares não custodiais. Juízes devem aplicar alternativas à prisão preventiva e 
soltar suspeitos sempre que tais restrições sejam suficientes para eliminar os riscos identificados.42 
O Código de Processo Penal (“CPP”) especifica como medidas não custodiais:43 a fiança, o 
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades, a proibição de acesso ou 
frequência a determinados lugares, a proibição de manter contato com pessoa determinada, a 
proibição de ausentar-se da comarca, o recolhimento domiciliar no período noturno ou nos dias de 
folga, a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou 
financeira, o monitoramento eletrônico e a prisão domiciliar.44 Reproduzindo normas 
constitucionais, o CPP proíbe juízes de arbitrar fiança para suspeitos acusados de, entre outros, 
tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos.45 A depender da situação financeira do suspeito, a 
fiança poderá ser dispensada, reduzida até o máximo de dois terços ou aumentada em até 1.000 
vezes.46 A prisão domiciliar pode ser decretada em substituição da prisão preventiva em caso de 
suspeito: maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível 
aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos ou com deficiência, gestante, mulher com 

																																																								
38 CPP, art. 312, primeira parte. 
39 Em Norín Catrimán, a CtIDH não acatou o argumento de que a regra chilena que autorizava prisão preventiva com 
base no “perigo à segurança da sociedade” violava, em si mesma, o artigo 2o da CADH. ¶ 364. Considerou-se que a 
regra não era arbitrária per se pois ela podia ser interpretada como risco de obstrução processual ou risco de fuga. ¶ 
364. Curiosamente, exatamente a amplitude da expressão “perigo à segurança da sociedade” que permite que juízes 
interpretem-na como riscos processuais legítimos pode representar uma violação da CADH por conter uma restrição 
de natureza imprevisível do direito à liberdade pessoal. Galindo Cárdenas, ¶ 198. 
40 Em 2016, o STF manteve pelo menos 25 decisões de prisão preventiva fundadas exclusivamente na proteção da 
ordem pública devido à periculosidade dos suspeitos. Habeas Corpus 125.144, 128.650, 128.779, 130.708, 131.221, 
131.225, 131.240, 131.804, 131.905, 132.543, 133.133, 134.132, 134.444, 134.635, 135.393, 135.418, 136.045, 
136.080, 136.255, 136.298, 136.778, 137.359, 137.365, 138.120 e 138.251. 
41 Em 2016, o STF concedeu pelo menos 16 habeas corpus para revogar prisões preventivas fundamentadas na 
gravidade abstrata dos crimes. Habeas Corpus 120.530, 121.854, 123.441, 127.962, 128.195, 129.351, 130.780, 
130.916, 131.002, 132.233, 133.670, 134.069, 134.104, 134.382, 135.250 e 136.784. Somente o Ministro Marco 
Aurélio foi além para rejeitar também a fundamentação em elementos concretos das acusações. Habeas Corpus 
124.000 e 127.729. 
42 CPP, art. 282, ¶ 6. Aplicam-se medidas cautelares apenas a crimes punidos com pena privativa de liberdade. Id. Art. 
283, ¶ 1. 
43 CPP, art. 319. Além disso, todos os suspeitos colocados em liberdade provisória devem comparecer em juízo sempre 
que intimados, obter prévia permissão judicial para mudar de residência e comunicar onde podem ser encontrados em 
caso de ausência por mais de oito dias de sua residência (CPP, arts. 327 e 328). 
44 Essas medidas foram introduzidas pela Lei 12.403/2011, que reformou o CPP com o objetivo de tornar a prisão 
preventiva excepcional. Desafios impedem que muitas dessas alternativas sejam eficazes em São Paulo (ver VII.a.v). 
45 Constituição Federal, art. 5o, LII-LIV; CPP, art. 323. Para não configurar uma imposição indiscriminada de prisão 
preventiva, essa regra deve ser interpretada como autorizando a liberdade provisória condicionada a outras cautelares. 
46 CPP, art. 325, ¶ 1. Essa regra é compatível com os parâmetros interamericanos que requerem que o arbitramento de 
fiança seja sensível à igualdade material. Informe, nota 6 supra, ¶ 236. CtIDH, Andrade Salmón, ¶ 114. Conferir em 
VII.a.iii como as audiências melhoraram o arbitramento de fiança em São Paulo. 
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filho de até 12 anos incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho 
de até 12 anos incompletos.47 
 Elegibilidade e proporcionalidade. Admite-se prisão preventiva apenas em casos de crimes 
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos48 e em casos de 
reincidência em crimes dolosos.49,50 Se o suspeito enquadrar-se em uma dessas hipóteses, o juiz 
ainda deverá realizar uma avaliação concreta de proporcionalidade prospectiva, já que a decretação 
da prisão preventiva poderá ser desproporcional à pena esperada. O STF declarou inconstitucional 
a vedação à liberdade provisória para suspeitos acusados de tráfico de drogas por tratar-se de uma 
restrição indiscriminada.51 Não obstante, alguns promotores e juízes continuam a se referir a tal 
regra sob o argumento de que o habeas corpus não teve efeitos erga omnes (controle difuso de 
constitucionalidade sem suspensão de eficácia pelo Senado). 
 Razoabilidade e revisão periódica. Não há um prazo legal máximo para prisão preventiva 
nem um intervalo predeterminado para sua revisão periódica. Juízes também não estabelecem um 
prazo inicial para a medida. Eles devem, contudo, revogar ou substituir medidas cautelares se 
verificarem falta de motivo para que subsistam. O STF ainda requer que a prisão preventiva seja 
revogada quando sua duração tornar-se irrazoável devido a atrasos injustificados no caso.52 Casos 

																																																								
47 CPP, art. 318. As três últimas hipóteses foram adicionadas pela Lei 13.257/2016. Mesmo após prova de tais 
condições, juízes podem negar a substituição em prisão domiciliar se o encarceramento for essencial. STJ, Recurso 
Ordinário em Habeas Corpus 73.643, 20 de setembro de 2016.  
48 Crimes elegíveis para prisão preventiva relevantes para este estudo de caso: tráfico de drogas (pena de cinco a 15 
anos de prisão), estupro (seis a 10 anos), roubo (quatro a 10 anos), furto qualificado (dois a oito anos), falsidade 
documental (até seis anos) e estelionato (um a cinco anos). Crimes inelegíveis para prisão preventiva na ausência de 
reincidência relevantes para este estudo de caso: furto simples (um a quatro anos), aliciamento de criança (um a três 
anos), dirigir sob a influência de álcool (seis meses a três anos) e direção sem habilitação (seis meses a um ano). 
49 CPP, art. 313, I e II. Um indivíduo estará reincidindo se, no momento do novo crime, a pena anterior não tiver se 
extinguido pelo menos cinco anos antes (período depurador). CP, arts. 63 e 64, I. A prisão preventiva também pode 
ser decretada quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa – até ser esclarecida – e em casos de violência 
doméstica ou familiar – como medida protetiva de urgência. CPP, art. 313, III e parágrafo único. 
50 Suspeitos acusados de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima de até quatro anos e que não sejam 
reincidentes em crime doloso dificilmente são mantidos presos se condenados devido a três alternativas mais brandas. 
Regime aberto: o réu condenado à pena privativa de liberdade de até quatro anos, desde que não reincidente, pode 
iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Substituição por penas restritivas de direitos: o réu condenado à 
pena privativa de liberdade de até quatro anos por crime não violento, desde que não reincidente em crime doloso, 
pode ter a sentença convertida em penas restritivas de direitos. Suspensão condicional da pena (“sursis”): o réu 
condenado à pena privativa de liberdade de até dois anos pode ter a execução da pena suspensa por dois a quatro anos 
sob certas condições, desde que não seja reincidente em crime doloso e não seja cabível a substituição por penas 
restritivas de direitos. 
51 STF, Habeas Corpus 104.339, 10 de maio de 2012 (declarando o artigo 44 da Lei de Tóxicos inconstitucional). O 
Congresso revogou em 2007 a proibição indiscriminada à liberdade provisória para indivíduos presos em flagrante 
por crimes hediondos (Lei 8.072/1990, art. 2o, ¶ 1). A CtIDH responsabilizou o Equador três vezes em razão de uma 
proibição indiscriminada de liberdade provisória para suspeitos acusados de crimes de drogas. Herrera Espinoza, ¶ 
149, Acosta Calderón, ¶ 135, e Suárez Rosero v. Equador, No. 35, ¶ 98 (12 de novembro de 1997). A CtIDH rechaçou 
regras similares no Peru para suspeitos acusados de terrorismo (Pollo Rivera, ¶ 125) e em Honduras para suspeitos 
acusados de crimes punidos com penas privativas de liberdade superiores a cinco anos (López Álvarez, ¶ 81). 
52 Com base nesse entendimento, o STF soltou em anos recentes réus que permaneceram presos sem uma condenação 
em primeira instância por seis anos e nove meses (Habeas Corpus 124.707, 3 de novembro de 2015), seis anos e cinco 
meses (Habeas Corpus 119.365, 29 de abril de 2014) e cinco anos e cinco meses (Habeas Corpus 115.963, 11 de junho 
de 2013). 
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com suspeitos presos têm prazos processuais mais curtos e devem tramitar com prioridade.53 A 
defesa pode requerer a revisão da prisão preventiva diretamente ao juiz responsável pelo caso ou 
ao Tribunal de Justiça, como um habeas corpus. 
 Direitos humanos de presos provisórios. Presos provisórios devem ser separados dos 
definitivamente condenados.54 Independentemente do cumprimento dessa e de outras obrigações 
relacionadas à custódia de presos provisórios, deve-se ressaltar que as condições nos centros de 
detenção provisória brasileiros são deploráveis em geral.55 Uma das principais causas do problema 
é a superlotação carcerária no país, bem ilustrada pela taxa de 2,19 presos por vaga nos centros de 
detenção provisória da cidade de São Paulo.56 
 
IV. Incorporação do parâmetro internacional de análise judicial presencial e sem demora 
de prisões 
 
 Como parte da sua transição para a democracia, o Brasil ratificou ambos a CADH e o PIDCP 
em 1992, aceitou a jurisdição contenciosa da CtIDH em 2002 para atos posteriores a dezembro de 
1998 e aderiu ao mecanismo de petições individuais do Comitê de Direitos Humanos das Nações 
Unidas em 2009.57 Portanto, o Brasil encontra-se, há muito, sujeito à obrigação internacional de 
garantir a suspeitos o direito à análise judicial presencial e sem demora de suas prisões (CADH, 
artigo 7.5, e PIDCP, artigo 9.3). Pelo fato de o STF interpretar ambos os tratados como 
hierarquicamente superiores a leis federais e inferiores à Constituição Federal, tal direito já integra 
o sistema jurídico brasileiro ainda que o CPP (norma federal) não o preveja.58 
 Em paralelo, organismos domésticos e internacionais vêm denunciando repetidamente o uso 
excessivo de prisão preventiva e a persistência de execuções extrajudiciais, tortura e uso 
desproporcional de força por agentes estatais de segurança – os quais frequentemente restam 
impunes devido a investigações ineficazes.59 O descumprimento dos artigos 7.5 da CADH e 9.3 
do PIDCP é considerado um fator contribuinte central a essas violações. 
 
																																																								
53 CPP, arts. 10 (10 ao invés de 30 dias para a polícia concluir o inquérito), 46 (cinco ao invés de 15 dias para o 
Ministério Público oferecer denúncia após a conclusão do inquérito) e 429, I e II (preferência para julgamento). 
54 CPP, art. 300; Lei 7.210/1984, art. 84. Presos provisórios detentores de diplomas universitários têm direito a serem 
mantidos separados da população geral de presos provisórios. CPP, art. 295, VII. Esse benefício está sendo 
questionado no STF sob o argumento de ser discriminatório. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 334 
(apresentada em 9 de março de 2015). 
55 O STF recentemente reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro ao concluir 
que “[a] maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: superlotação dos presídios, torturas, 
homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida 
imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à educação, à 
saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por organizações criminosas, insuficiência do controle 
quanto ao cumprimento das penas, e discriminação social, racial, de gênero e de orientação sexual.” Medida Cautelar 
na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, 9 de setembro de 2015 (Min. Marco Aurélio). 
56 Em 1o de abril de 2017, os sete centros de detenção provisória da cidade de São Paulo encarceravam 10.318 presos 
apesar de sua capacidade projetada comportar apenas 4.701 presos. As taxas específicas dos centros eram 0,62, 2,15, 
2,20, 2,22, 2,42, 2,82 e 3,03. Secretaria de Administração Penitenciária: www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/cdp.html 
(consulta em 14 de abril de 2017). 
57 Respectivamente, Decretos Executivos 678/1992, 592/1992 e 4.463/2002 e Decreto Legislativo 311/2009. 
58 STF, Recurso Extraordinário 349.703, 3 de dezembro de 2008 (rechaçando leis federais que previam a prisão do 
depositário infiel como medida de execução de obrigações civis em face da proibição contida na CADH e no PIDCP). 
59 Conferir as notas 1 e 2 supra. 
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 Análise judicial de prisões antes das audiências de custódia 
 Antes da introdução das audiências de custódia, a análise judicial de prisões era feita 
exclusivamente por escrito. Autoridades policiais enviavam os autos da prisão ao juiz, que decidia, 
sem qualquer contato pessoal com o suspeito, acerca da legalidade do flagrante e da necessidade 
de medidas cautelares.60 Em São Paulo, juízes analisavam as prisões independentemente de 
manifestação prévia da defesa e enviavam ao advogado constituído ou à Defensoria Pública uma 
cópia da decisão para que pudesse requerer sua revisão. O prazo legal para a primeira apresentação 
do preso em juízo era de 60 dias, mas mesmo essa previsão era sistematicamente desrespeitada.61 
 Um conjunto de casos do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) estabeleceu que atrasos na 
análise da necessidade de converter flagrantes em prisões preventivas eram meras irregularidades 
processuais que não justificavam o relaxamento de prisões.62 Como consequência, o mesmo 
sistema que não requeria que suspeitos fossem trazidos à presença de um juiz também tolerava 
atrasos na análise judicial de prisões. 
 No que tange a alegações de violência por agentes estatais, suspeitos que não eram liberados 
na delegacia de polícia somente poderiam denunciar tais abusos dias ou semanas depois, após a 
visita de familiares ou defensores, momento em que sinais de abusos poderiam já ter desaparecido. 
Além disso, os suspeitos não podiam apresentar suas alegações diretamente a uma autoridade 
independente e imparcial empoderada para assegurar seus direitos e iniciar investigações.  
 
 Introdução das audiências de custódia 
 Em meio à crescente preocupação com a natureza disseminada de abusos relacionados à 
prisão preventiva e violência policial, o Projeto de Lei do Senado 554/2011 (hoje Projeto de Lei 
6.620/2016) foi apresentado no Congresso em setembro de 2011 com a proposta de reformar o 
CPP para prever que suspeitos devem ser levados à presença de um juiz dentro de 24 horas da sua 
prisão. Apesar do forte apoio da sociedade civil63 e de defensores públicos, o projeto ainda não 
virou lei64 devido à forte oposição de associações de juízes, promotores e delegados de polícia, as 
quais defenderam a rejeição ou mitigação da reforma. 
																																																								
60 CPP, art. 306, ¶ 1. Em até 24 horas após a prisão, o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz competente 
e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, à Defensoria Pública. 
61 CPP, art. 400. Uma pesquisa de 2012 indicou que o período médio entre a prisão e o primeiro comparecimento do 
suspeito em juízo era de 109,2 dias para homens e de 135,7 dias para mulheres na cidade de São Paulo. Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania e Pastoral Carcerária Nacional, Tecer Justiça: Presas e Presos Provisórios da Cidade de São 
Paulo, p. 50 (maio de 2012). 
62 STJ, Habeas Corpus 45.007, 20 de março de 2014 (ratificando a supervisão judicial de uma prisão 65 dias depois), 
40.142, 13 de dezembro de 2013 (22 dias de atraso), 41.768, 5 de junho de 2014 (21 dias de atraso), 51.866, 4 de 
novembro de 2014 (12 dias de atraso), e 42.061, 3 de abril de 2014 (7 dias de atraso). 
63 Rede Justiça Criminal, Audiência de custódia: o que é e porque é necessária, INFORMATIVO JUSTIÇA CRIMINAL, v. 
5 (2013) (inclui um relatório preparado pela Human Rights Watch e uma carta de apoio de entidades latino-americanas 
que integram a Red Regional para la Justicia Previa al Juicio); e IBCCRIM, Editorial, v. 252 BOLETIM (novembro de 
2013). 
64 Depois de anos sem atualizações relevantes, o projeto de lei ganhou impulso em 2015 diante das medidas 
relacionadas ao seu objeto adotadas pelo STF e pelo CNJ e foi aprovado no Senado Federal no fim de novembro de 
2016. A versão aprovada autoriza que audiências de custódia sejam conduzidas, excepcionalmente, por 
videoconferência, bem como que o prazo de 24 horas seja estendido para 72 horas em caso de dificuldades 
operacionais ou mesmo para cinco dias em casos de organizações criminosas. A realização de audiências por 
videoconferência levanta sérias preocupações em face do requisito da CADH de que a audiência seja presencial, em 
especial devido ao aumento do risco de intimidação de suspeitos para que não denunciem violência policial. A previsão 
de extensão do prazo de apresentação para 72 horas provavelmente somente será compatível com a CADH se for 
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 Diante da lentidão do debate legislativo, o Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”) começou 
a assinar acordos com tribunais estaduais e federais em fevereiro de 2015 para implementar 
progressivamente a análise judicial presencial e sem demora de prisões por meio de audiências 
(Projeto Audiências de Custódia).65 
 Em agosto de 2015, o STF decidiu que a regulação das audiências de custódia pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo (Provimento Conjunto 3/2015) sem uma reforma legislativa do CPP era 
constitucional.66 Em setembro de 2015, o STF determinou que tribunais estaduais e federais 
deveriam introduzir as audiências dentro de 90 dias como medida de combate à crise de 
superlotação carcerária.67 Em outubro de 2015, todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal 
haviam iniciado a sua implementação, em geral nas capitais.68 Após serem inicialmente reguladas 
por provimentos estaduais, o CNJ publicou, em dezembro de 2015, um conjunto detalhado de 
regras sobre audiências de custódia (“Resolução 213 do CNJ”).69 
 As audiências de custódia objetivam melhorar o respeito aos direitos dos suspeitos ao: (i) 
aprimorar a avaliação da legalidade de prisões e da necessidade de medidas cautelares, em especial 
de prisão preventiva; (ii) facilitar a identificação e investigação de alegações de violência policial, 
levando justiça a pessoas torturadas e agredidas e desestimulando futuros abusos; e (iii) assegurar 
uma análise judicial sem demora de todas as prisões.70 Em face das diversas limitações do regime 
anterior, percebeu-se que somente uma nova dinâmica processual seria capaz de promover os 
direitos dos suspeitos de maneira substancial. 
 
V. A dinâmica de uma audiência de custódia 
 
 Prisão e formalização 
 Indivíduos podem ser presos no Brasil sem uma ordem judicial em situações de flagrante 
delito, que ocorrem quando o suspeito: (i) está cometendo a infração penal; (ii) acaba de cometê-

																																																								
restrita a situações realmente excepcionais. Por outro lado, a extensão do prazo para cinco dias vai de encontro ao 
entendimento dos órgãos do SIDH sobre o requisito de prontidão do artigo 7.5 da CADH (conferir a nota 23 supra). 
Em dezembro de 2016, a mesa diretora da Câmara dos Deputados apensou o projeto de lei das audiências de custódia 
ao Projeto de Lei 8.045/2010, que propõe uma reforma substancial do CPP. Tal manobra deve atrasar 
consideravelmente a deliberação congressual sobre a incorporação das audiências de custódia ao CPP. 
65 Uma síntese do projeto preparada para sua apresentação à OEA, incluindo uma explicação em inglês pelo então 
Presidente do STF, Ministro Ricardo Lewandowski, encontra-se disponível em: 
www.youtube.com/watch?v=NZWeCO8TxGY (consulta em 14 de abril de 2017). 
66 STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.240, 20 de agosto de 2015 (o STF rejeitou a alegação de que o Tribunal 
de Justiça havia usurpado a competência privativa do Congresso de emitir normas de natureza processual ao concluir 
que as audiências de custódia já integram o sistema jurídico brasileiro devido à sua previsão na CADH e no PIDCP). 
67 STF, Medida Cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, 9 de setembro de 2015. 
68 Jorge Vasconcellos, DF completa ciclo de implantação das audiências de custódia no país, CNJ, 10 de outubro de 
2015. 
69 A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais contestou a resolução com argumentos semelhantes àqueles 
levantados contra as normas do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre audiências de custódia, nota 66 supra. O STF 
não reconheceu legitimidade ativa à associação. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.448, 2 de fevereiro de 2016. 
A Resolução 213 contém procedimentos para a aplicação e o acompanhamento de medidas cautelares não custodiais 
(“Protocolo I”) e para oitiva, registro e acompanhamento de denúncias de tortura e outros TCDDs (“Protocolo II”). 
70 CNJ, AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, p. 11 (2016). 
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la; (iii) é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou (iv) é 
encontrado, logo depois, com objetos que façam presumir ser autor da infração.71 
 Na delegacia de polícia, o delegado avaliará preliminarmente a legalidade da prisão. Ele 
ouvirá o condutor, as testemunhas e o acusado para decidir se formalizará a prisão.72 Providências 
investigativas preliminares tais como testes químicos de substâncias apreendidas e o 
reconhecimento de suspeitos também ocorrem nessa etapa, assim como o exame médico dos 
suspeitos. 
 O delegado pode arbitrar fiança em casos de infração cuja pena privativa de liberdade 
máxima não seja superior a quatro anos.73 Caso a fiança seja arbitrada pelo delegado e seja paga 
pelo suspeito, este será liberado na delegacia e o caso será enviado a um juiz para ratificação. Caso 
o delegado esteja proibido de arbitrar fiança ou considere-a indevida, ou o suspeito não consiga 
pagá-la, os autos de prisão em flagrante serão remetidos ao fórum para realização de uma audiência 
no dia seguinte.74 
 Estando a pessoa gravemente doente ou havendo circunstância excepcional que a 
impossibilite de ser apresentada ao juiz em 24 horas, a audiência de custódia será realizada assim 
que possível.75 A despeito dessa regra, audiências em São Paulo de suspeitos hospitalizadas são 
realizadas in absentia (“audiências fantasma”) e tais suspeitos geralmente não são assegurados 
uma audiência após sua recuperação.76 
 
 Custódia no fórum 
 Suspeitos permanecem encarcerados, em regra, na delegacia de polícia durante o dia em que 
são presos, sendo levados à presença do juiz somente no dia seguinte.77 

																																																								
71 CPP, art. 302. Em consonância com a CtIDH (Chaparro Álvarez), o CNJ requer que se garanta uma audiência de 
custódia a indivíduos presos por mandado judicial. Resolução 213, art. 13. Audiências para tais suspeitos ainda não 
ocorrem em São Paulo. O Juiz F disse que não havia razão para realizar uma audiência nesses casos pois seu propósito 
seria apenas controlar as ações da polícia, e abusos policiais tendem a ocorrer nas etapas iniciais da persecução penal, 
não nos estágios avançados em que prisões por mandado judicial ocorrem. 
72 CPP, art. 304. O CNJ determina que os juízes considerem como indícios de tortura ou outros TCDDs situações em 
que, inter alia, a pessoa custodiada tiver sido mantida incomunicável, em um local de detenção não oficial ou secreto 
ou em veículos de escolta policial por um período maior do que o necessário para o seu transporte direto entre 
instituições, tiver sido vendada, encapuzada, amordaçada, algemada sem justificativa ou sujeita a outro tipo de 
coibição física ou tiver sido privada de suas roupas. Resolução 213, Protocolo II, § 1. 
73 CPP, art. 322. Essa regra foi a mudança mais eficaz para reduzir prisões preventivas dentre aquelas introduzidas 
pela Lei 12.403/2011 (reforma abrangente do CPP para tornar a prisão preventiva excepcional). Instituto Sou da Paz 
e Associação pela Reforma Prisional, Monitorando a Aplicação da Lei das Cautelares e o Uso da Prisão Provisória 
nas Cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, p. 14 (2014) (“Relatório Sou da Paz/ARP”). 
74 A quantidade de suspeitos levados ao fórum a cada dia varia a depender da atividade policial do dia anterior. Em 
São Paulo, entre 1o de junho de 2015 e 15 de março de 2016, as quantidades mínima e máxima de suspeitos levados a 
uma audiência de custódia em um único dia foram, respectivamente, 42 em 10 de agosto de 2015 e 155 em 26 de 
fevereiro de 2016. A média dos 182 dias com audiências nesse período foi de 86 suspeitos. Secretaria de 
Administração Penitenciária de São Paulo, Relatório Audiências de Custódia – Março 2016 (“Relatório SAP”). 
75 Resolução 213 do CNJ, art. 1o, ¶ 4. 
76 Juízes H e I. O Juiz H reconheceu que audiências de custódia após a recuperação de indivíduos hospitalizados são 
particularmente importantes para avaliar se as lesões sofridas decorreram de má conduta policial. A CIDH 
responsabilizou a Jamaica com base no artigo 7.5 da CADH por não ter levado um suspeito perante um juiz após sua 
alta do hospital. Desmond McKenzie, ¶ 252. 
77 A praxe em São Paulo de realizar a audiência até o fim do dia seguinte ao da prisão inevitavelmente faz com que 
alguns indivíduos permaneçam presos sem supervisão judicial por mais de 24 horas, mas por menos de 48 horas. 
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 Eles chegam ao fórum entre 10 e 16 horas. Os juízes decidem a ordem das audiências e 
geralmente as agrupam por crime, dando preferência às pessoas acusadas de crimes menos graves, 
que têm maiores chances de serem concedidas a liberdade provisória.78 A defesa não tem acesso a 
um cronograma de audiências. Os suspeitos são designados aleatoriamente para uma das seis salas 
de audiências. Um defensor público e um juiz mencionaram em entrevista, contudo, que às vezes 
advogados tentar interferir no cartório judicial para terem seus casos ouvidos por juízes 
considerados mais lenientes.79 
 Em São Paulo, desde o flagrante até o momento em que os suspeitos são liberados ou 
enviados a um centro de detenção provisória, eles não são oferecidos acesso a um chuveiro, roupas, 
calçados ou tratamento para machucados não letais.80 O fornecimento de comida no fórum a 
suspeitos que estão aguardando uma audiência é irregular.81 Os policiais responsáveis pela 
segurança das audiências de custódia pertencem à Polícia Militar. Eles são designados 
especificamente para as audiências e nunca trabalham simultaneamente em patrulhamento.82 
 
 Consulta com a defesa83 
 Para a audiência, os suspeitos são escoltados da unidade de detenção do fórum para a área 
com salas de audiência. Eles consultam brevemente (de um a cinco minutos) com seus defensores 
no corredor do lado de fora das salas.84 Co-suspeitos sem advogados são assistidos, em regra, por 
um único defensor público e sua consulta é conduzida de maneira conjunta.85 Policiais ficam a 
poucos metros dos defensores e suspeitos, o que elimina a privacidade necessária à consulta.86 
 Os defensores usam a consulta para explicar o objetivo da audiência de custódia aos 
suspeitos e para coletar informações sobre suas condições pessoais e sua versão dos supostos fatos 
de forma a personalizar a manifestação de defesa. Os defensores também os instruem sobre como 

																																																								
78 Essa técnica de gestão de casos corrobora a constatação de que o tipo penal é um fator central à tomada de decisão 
sobre prisão preventiva em audiências de custódia, conforme argumentado no item VII.a.iv.2 abaixo. 
79 Defensor Público Q e Juiz H. 
80 Juiz B. 
81 Defensor Público Y. Conferir constatação semelhante em escala nacional e recomendações para lidar com o 
problema em Ministério da Justiça e DEPEN, Implementação das Audiências de Custódia no Brasil: Análise de 
Experiências e Recomendações de Aprimoramento, p. 37-38 e 63 (2016) (“Relatório Geral do MJ sobre Audiências 
de Custódia”). 
82 Protocolo II, § 1, ¶ IV. Conferir o item VII.b.i para uma crítica da atribuição da segurança das audiências de custódia 
a policiais militares, a despeito de policiais atuantes em patrulha não desempenharem tal função. 
83 CADH, art. 8.2(d); Lei Complementar 80/1994, art. 128, VI (prerrogativa do defensor público); Lei 8.906/1994, art. 
7o, III (prerrogativa do advogado); Lei 7.210/1984, art. 41, IX (direito do preso); Resolução 213 do CNJ, art. 6o 
(audiências de custódia em nível nacional); e Provimento Conjunto 3/2015 do Tribunal de Justiça de São Paulo, art. 
5o (audiências de custódia em São Paulo). 
84 Suspeitos que não contratam advogados são assistidos por defensores públicos. Caso não haja defensores públicos 
suficientes, os juízes nomearão advogados dativos que estejam disponíveis no fórum. Na amostra de 202 suspeitos 
desta pesquisa, 158 foram representados por defensores públicos (78,2%), 40 por advogados (19,8%) e quatro por 
advogados dativos (2%). Um estudo com 588 suspeitos que foram levados a uma audiência de custódia em São Paulo 
identificou taxas semelhantes. Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Monitoramento das Audiências de Custódia 
em São Paulo, p. 18 (2016) (“Relatório IDDD”). 
85 O Defensor Público N explicou que quando um defensor público está assistindo dois ou mais suspeitos e identifica 
um conflito, ele divide a defesa com outros defensores públicos. 
86 Conferir no item VII.c.iii como a prática em São Paulo relacionada à consulta prévia com a defesa viola as garantias 
processuais dos suspeitos. 
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comportar-se na audiência para aumentar suas chances de liberdade provisória.87 Defensores 
públicos aproveitam a oportunidade para obter dos suspeitos informações de contato de parentes 
ou conhecidos que deverão ser contatados em caso de prisão preventiva ou para ajudar com a 
fiança. Finalmente, os defensores questionam se os suspeitos sofreram violência e se desejam 
denunciá-la.88 
 
 Questionamento pelo juiz 
 O juiz deve explicar o propósito da audiência de custódia ao suspeito, informá-lo do seu 
direito de permanecer em silêncio, interrogá-lo sobre as circunstâncias da prisão, questioná-lo 
sobre tortura e maus-tratos e verificar suas condições pessoais – por meio de perguntas e 
observação visual – para avaliar se o liberará, com ou sem medidas cautelares, bem como se o 
encaminhará aos serviços de assistência social.89 
 O questionamento sobre tortura e maus-tratos deve objetivar obter informações sobre 
agressores e testemunhas, locais, datas e horários aproximados dos fatos e sua descrição. O CNJ 
requer que juízes repitam perguntas quando necessário, que priorizem a escuta, que formulem 
perguntas simples, abertas e sem confrontar os suspeitos, que sejam respeitosos ao seu gênero e 
orientação sexual e que respeitem os limites da vítima de tortura.90 
 Os juízes em São Paulo tendem a adotar uma abordagem própria no questionamento a 
depender da sua preocupação por terminar as audiências rápido, da sua percepção acerca da 
utilidade das audiências e, invariavelmente, da sua empatia com os suspeitos. Apesar da 
diversidade de abordagens, identificou-se na observação das audiências uma tendência alarmante 
de alguns juízes de conduzir audiências a toque de caixa, sem seguir todas as etapas legais. Essa 
postura enfraquece, em última análise, uma parcela significativa da razão de ser das audiências e 
revela tanto a natureza predeterminada de muitas decisões como a relutância em se criar um 
ambiente onde abusos são identificados preliminarmente.91 
 O CNJ requer que juízes assegurem que o suspeito não permaneça algemado durante sua 
oitiva, exceto em casos de resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo, sendo a 
excepcionalidade justificada por escrito.92 O padrão em São Paulo é manter os indivíduos sempre 

																																																								
87 Conferir na seção VI.b como a prática de apensar o vídeo da audiência ao processo principal tem levado os 
defensores públicos a instruírem os suspeitos a permanecerem em silêncio nas audiências para evitar arriscar sua 
defesa formal posteriormente. 
88 Essas funções foram explicadas pelos Defensores Públicos Q e N. Conferir a nota 239 infra. 
89 Síntese do protocolo de questionamento dos juízes em audiências de custódia conforme a Resolução 213 do CNJ, 
art. 8o. 
90 Resolução 213 do CNJ, art. 11, ¶ 2, e Protocolo II, § 4. 
91 Comportamentos específicos que corroboram essa constatação são: (i) o questionamento limitado sobre condições 
pessoais (ver item VI.a.i abaixo); (ii) a postura restritiva em relação a perguntas sobre os fatos alegados (VI.b); (iii) a 
inexistência ou insuficiência de questionamento sobre violência policial (VII.b.i); (iv) a atribuição de peso decisivo 
às acusações na tomada de decisão sobre prisão preventiva (VII.a.iv); (v) o tratamento oral incompatível com a 
condição dos suspeitos de presumidos inocentes (VII.c.ii); (vi) a prática de apressar defensores para terminarem as 
consultas prévias, que já são breves (VII.c.iii); e (vii) a ausência de referência aos argumentos específicos das partes 
nas decisões escritas. Conferir também o Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia, nota 81 supra, p. 48 
(advertindo contra a prática judicial de preparar as decisões antes das audiências). 
92 Resolução 213 do CNJ, art. 8o, ¶ 2, aplicando a Súmula Vinculante 11 do STF (13 de agosto de 2008) às audiências 
de custódia. 
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algemados. Juízes atribuem tal prática à insuficiência de agentes de segurança, ao intenso fluxo de 
suspeitos e à sua proximidade aos demais atores judiciais.93 
 
 Acusação e defesa 
 Após o juiz, a acusação e em seguida a defesa podem questionar o suspeito sobre os mesmos 
tópicos gerais (condições pessoais, violência policial e circunstâncias da prisão). Em sequência, as 
partes manifestam-se oralmente e não apresentam petições escritas. Acusação e defesa podem 
apresentar documentos dando base às suas manifestações, tais como aqueles que demonstrem os 
vínculos do suspeito à comunidade.94 
 Em São Paulo, os promotores não perguntam ao suspeito se sofreu violência policial quando 
os juízes não o fazem, nem requerem a abertura de investigação quando tal acusação é levantada. 
A maioria dos promotores sempre requer a decretação de prisão preventiva em casos de crimes 
graves (tais como roubo e tráfico de drogas) não considerados por eles como situações de 
relaxamento.95 
 A defesa usa esse momento para questionar os suspeitos sobre condições pessoais e fatos 
relacionados à acusação considerados potencialmente úteis. Em São Paulo, a função de questioná-
los sobre violência policial é geralmente deixada a cargo da defesa. A manifestação de defesa é 
muitas vezes estruturada em pedidos subsidiários, e.g., relaxamento, se não, liberdade provisória, 
se não, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar.96 
 
 Decisão e revisão 
 Os juízes decidem então como os suspeitos responderão ao processo. Quatro resultados são 
possíveis: (i) relaxamento da prisão, caso ela tenha sido ilegal; (ii) liberdade provisória sem 
medidas cautelares; (iii) liberdade provisória com medidas cautelares não custodiais, incluindo 
fiança; ou (iv) prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar. 
 Havendo declaração do suspeito de que foi vítima de violência ou entendimento do juiz de 
que há indícios que isso tenha ocorrido, o juiz registrará as informações e adotará as medidas 
cabíveis para investigar a denúncia e proteger a vítima e as testemunhas.97 
 Nos casos em que o suspeito não é colocado em prisão preventiva e apresenta sinais de 
vulnerabilidade social, tais como abuso de substâncias, transtorno mental ou situação de rua, o juiz 

																																																								
93 Tais justificativas constam nas decisões escritas e foram corroboradas nas entrevistas com os juízes. O Juiz G 
acrescentou que a proibição de usar algemas era razoável no Tribunal do Júri, mas não em audiências com juízes, pois 
somente a percepção de jurados leigos sobre a culpa dos réus poderia ser afetada pelo uso de algemas. O Juiz E 
argumentou que o uso de algemas não era indiscriminado porque ele pedia aos policiais que as retirassem em 
determinadas circunstâncias – por exemplo nos casos de suspeitos idosos ou machucados. A despeito dessa ressalva, 
observaram-se as audiências de três suspeitas com mais de 50 anos que foram mantidas algemadas (uma delas foi 
acusada de adulterar a placa do seu carro e as outras duas de venderem bilhetes falsos de estacionamento). Conferir 
também o Relatório IDDD, nota 84 supra, p. 49, e o Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia, nota 81 
supra, p. 46. Também contra as normas do CNJ (Protocolo II, § 2, ¶ VI), os policiais estão sempre portando armas de 
fogo. 
94 Exemplos de documentos apresentados são carteira de trabalho, atestado de matrícula em faculdade, conta 
residencial de energia elétrica, declaração do empregador e certidões de nascimento de filhos pequenos. 
95 Na amostra de audiências deste estudo, os promotores requereram liberdade provisória apenas em 3 dos 59 casos 
de roubo e em 2 dos 47 casos de tráfico de drogas. Eles requereram prisão preventiva em 55 e 34 dos casos de, 
respectivamente, roubo e tráfico. 
96 A Audiência 8 abaixo contém uma manifestação interessante com pedidos subsidiários em três níveis. 
97 Resolução do CNJ 213, art. 11, caput e ¶ 4. Conferir em VII.b as etapas que sucedem a abertura de um expediente. 
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deverá encaminhá-lo à rede de serviços de assistência social – respeitando o princípio da 
voluntariedade. Tais serviços incluem procura de emprego, inclusão em albergues, fornecimento 
de roupas, transporte após a audiência e tratamento psiquiátrico e para dependência química.98 
 Após a manifestação da defesa, o juiz anuncia oralmente sua decisão em poucos segundos.99 
Nos poucos minutos que o juiz usa para terminar de adaptar seu modelo de decisão escrita ao caso, 
o defensor geralmente explica para o suspeito o resultado da audiência e as etapas seguintes do 
processo. A decisão é impressa e assinada pelo promotor, defensor e suspeito, apesar de não ser 
dado tempo a este para lê-la. A decisão não é lida para suspeitos analfabetos. 
 Suspeitos cujas prisões são relaxadas e aqueles soltos sem fiança são liberados no mesmo 
dia (muitas vezes horas após a audiência). Indivíduos cuja liberdade está condicionada ao 
pagamento de fiança são soltos no mesmo dia caso paguem o valor até as 18 horas. Suspeitos 
colocados em prisão preventiva permanecem encarcerados indefinidamente sem revisão periódica 
da sua prisão.100,101 
 
VI. Inovações das audiências de custódia melhoram a análise judicial de prisões 
 
 As audiências de custódia apresentam três inovações principais que melhoram a análise 
judicial de prisões: (a) os juízes podem avaliar melhor as condições pessoais dos suspeitos; (b) os 
suspeitos podem oferecer sua versão dos fatos diretamente aos juízes; e (c) os papéis da defesa e 
da acusação são reforçados devido ao seu contato pessoal com os suspeitos e à garantia de que a 
defesa sempre se manifestará antes da tomada de decisão.102 Essas inovações “derrubaram a 

																																																								
98 Resolução do CNJ 213, art. 9o, ¶ 2. Em São Paulo, os juízes encaminham suspeitos vulneráveis socialmente à Central 
Integrada de Alternativas Penais e Inclusão Social (CEAPIS), órgão instalado no fórum. De 24 de fevereiro de 2015 
a 28 de fevereiro de 2017, juízes encaminharam 3.130 indivíduos ao CEAPIS em São Paulo. Os atores judiciais 
relataram que o CEAPIS sofre grave falta de recursos para realizar um trabalho eficaz. Conforme exemplificado pelo 
Defensor Público P, muitos suspeitos que são liberados saem do fórum descalços pois não há chinelos suficientes. 
Para mais detalhes sobre o CEAPIS, conferir o Relatório IDDD, nota 84 supra, p. 20-21 e 61-64. 
99 Juízes raramente explicam os fundamentos das suas decisões oralmente e no máximo as atribuem à gravidade dos 
crimes ou aos antecedentes criminais dos suspeitos ou dizem que estão lhes dando uma chance. O Juiz H afirmou que 
se fosse para ele explicar suas decisões aos suspeitos, estes inevitavelmente começariam a questioná-las e o resultado 
seria estender demais a duração das audiências. Ademais, alguns juízes não se referem aos suspeitos ao anunciarem 
suas decisões, o que atesta sua falta de vontade de interagir com eles. O Relatório IDDD constatou que juízes não 
comunicaram sua decisão diretamente aos suspeitos em 31% dos casos observados, nota 84 supra, p. 47. Conferir 
constatação similar em escala nacional no Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia, nota 81 supra, p. 43-
44. 
100 Pedidos de revisão de prisão preventiva para o juiz que a decretou ou para o Tribunal de Justiça geralmente são 
rejeitados. O Defensor Público Q explicou que o Tribunal de Justiça tende a manter decisões tomadas em audiências 
de custódia com base no argumento de que os juízes tiveram contato pessoal com os suspeitos e, portanto, que estão 
em melhor posição de decidir como estes devem responder ao processo. Os habeas corpus para o Tribunal de Justiça 
e, em seguida, para o STJ são analisados em média de 9 a 11 semanas após sua impetração. Instituto de Defesa do 
Direito de Defesa, Liberdade em Foco: Redução do uso abusivo da prisão provisória na cidade de São Paulo, p. 56 
(2016) (“Liberdade em Foco”). Por essa razão, o Defensor Público N disse que a defesa geralmente batalha por uma 
liminar em habeas corpus, que é decidida em dias ou poucas semanas. 
101 Conferir mais detalhes da estrutura subjacente às audiências de custódia em São Paulo no Relatório IDDD, nota 84 
supra, p. 14-24. 
102 O Juiz E explicou que a comparação entre sua experiência nas audiências de custódia e sua experiência como juiz 
de plantão nos finais de semana e feriados (quando a análise não inclui uma audiência) deixou claro para ele como a 
reforma melhorou de maneira substancial a análise das prisões. 
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barreira de papel”103 e adicionaram informações à análise judicial de prisões, resultando na 
decretação de menos prisões preventivas (VII.a.i), no relaxamento de mais prisões ilegais (VII.a.ii) 
e em um arbitramento de fiança mais aderente à capacidade financeira dos suspeitos (VII.a.iii). 
Apesar da melhora, uma série de práticas têm impedido que os atributos das audiências de custódia 
sejam aproveitados ao máximo. 
 
a. Maior visibilidade às condições pessoais dos suspeitos 
 
 Antes das audiências de custódia, juízes apenas tinham acesso às informações contidas nos 
autos de prisão em flagrante e nos antecedentes criminais. Autos de prisão em flagrante contêm as 
respostas dos suspeitos sobre informações pessoais (tais como abuso de substâncias e nível de 
escolaridade) e sua versão dos fatos, a menos que eles exerçam seu direito de permanecer em 
silêncio. Contudo, tais informações muitas vezes são imprecisas, por exemplo, porque os suspeitos 
tendem a não admitir estarem em situação de rua. Outras vezes, informações relevantes tais como 
transtornos mentais e gravidez não são registradas. Por fim, alguns fatores importantes sobre as 
condições socioeconômicas de uma pessoa simplesmente não podem ser adequadamente 
transmitidas pelo papel, tais como comportamento, vestimenta e odor.104 Enquanto os itens (i), (ii) 
e (iii) revelam como a maior visibilidade de condições pessoais aprimora a análise judicial de 
prisões, o item (iv) explora a preocupante prática de avaliar a periculosidade dos suspeitos 
utilizando estereótipos de bandidos. 
 
i. Suspeitos vulneráveis socialmente 
 
 A interação face-à-face entre suspeitos e juízes em audiências de custódia levou para dentro 
do fórum a realidade social daqueles afetados pela lei penal. Indivíduos que somente apareceriam 
em juízo meses depois da sua prisão – de banho tomado e em macacões – agora estão sendo levados 
perante juízes nas exatas condições em que foram presos. 
 Atores judicias podem avaliar melhor em audiências se os suspeitos são vulneráveis 
socialmente por meio das suas respostas e do seu comportamento, aparência e até mesmo cheiro. 
Os suspeitos tendem a ser mais francos na audiência de custódia do que na delegacia sobre 
condições como desemprego e situação de rua, pois muitos acreditam que tais fatos lhes 
prejudicarão, receio que é atenuado pelos defensores antes da audiência.105 Além disso, juízes por 
																																																								
103 Juiz F (“a reforma personificou a jurisdição ao mudar o processo penal para tratar gente como gente, não como 
números”). O Defensor Público O disse que as audiências “humanizaram o processo penal ao trazer a cara e o cheiro 
das pessoas para dentro da audiência.” 
104 “Tive uma experiência de conhecer a sociedade daqui de São Paulo, ver o que que é miséria, o que é um crime 
grave, o que é uma pessoa violenta que precisa ficar segregada, o que é uma pessoa doente, o que que é... Enfim, 
separar o joio do trigo.” Juiz D. 
105 28 dos 201 suspeitos (13,9%) cujas audiências foram observadas relataram estar em situação de rua (a audiência 
de um suspeito foi realizada in absentia). 11 deles foram acusados de tráfico de drogas, nove de furto qualificado, 
quatro de furto simples e três de roubo. 22 deles foram soltos (12 relaxamentos e 10 liberdades provisórias 
condicionadas a medidas cautelares que não a fiança) e seis foram mantidos presos (21,4%). 16 dos 22 suspeitos soltos 
que estavam em situação de rua foram encaminhados ao CEAPIS. O Relatório IDDD constatou que 49 dos 544 
suspeitos da sua amostra para os quais essa informações foi registrada estavam em situação de rua (9%). A taxa de 
prisão preventiva foi consideravelmente mais alta que na amostra deste estudo de caso: 61,2%. Nota 84 supra, p. 34. 
A falta de dados discriminados por crime, bem como de informações sobre potenciais fatores de confusão, impede 
que se avalie melhor a relação entre situação de rua e a probabilidade de prisão preventiva. Os dados disponíveis 
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vezes aprofundam na audiência em informações pessoais ausentes ou superficiais nos autos de 
prisão em flagrante (e.g., dependência química) e defensores questionam suspeitos sobre 
informações obtidas deles previamente. A aparência de uma pessoa também auxilia a identificação 
de suspeitos vulneráveis socialmente, já que alguns aparecem em juízo com roupas rasgadas e 
sujas, descalços e apresentando sinais de ressaca ou abstinência. Por vezes, suspeitos exalam um 
forte odor, o que pode indicar que se encontram em situação de rua. 
 
Audiência 1          Relaxamento 
Bruno foi preso por tráfico de drogas. A polícia encontrou-o com duas porções de crack, R$ 40, 
um tubo vazio e um isqueiro. Ele estava muito magro, usando uma máscara cirúrgica devido à 
tuberculose e exalando um forte cheiro. Durante a audiência, ele afirmou estar em situação de rua, 
ser analfabeto e muito viciado em crack. Claramente incomodado pelos fracos indícios 
fundamentando a prisão, o promotor requereu seu relaxamento afirmando que Bruno “se mostra 
em situação de vulnerabilidade social tanto em relação à questão de saúde como em questão 
financeira, uma vez que declara ser morador de rua. (...) É pouco provável que em uma cidade 
como São Paulo, em que todos os pontos de venda de drogas já estão divididos por facções 
criminosas, alguém que tenha poder em uma organização criminosa incumba à pessoa como o 
autuado a responsabilidade por vender drogas, tendo em vista que ele evidentemente é usuário e 
não teria condições de permanecer na posse de entorpecentes sem consumi-los.” A prisão de Bruno 
foi relaxada.106 
 
 
Audiência 2    Liberdade provisória 
Gabriel foi preso por tráfico de drogas e confessou o crime perante o juiz. Ele relatou com um 
semblante desanimado que começou a morar nas “praças e ruas da vida” quando sua pessoa mais 
querida (mãe) faleceu em 1999. Gabriel explicou que albergues públicos para pessoas em situação 
de rua não eram uma boa alternativa porque “todo mundo têm que acordar cinco ou seis horas da 
manhã, o banho é frio e a comida indigestiva.” Ele disse ser alcoólatra e que já havia tentado se 
tratar quatro vezes. Gabriel estava tremendo as mãos (possivelmente devido à abstinência de 
álcool) e exalando um forte cheiro. O juiz concedeu a liberdade provisória com dispensa de fiança 

																																																								
atestam, contudo, a representação desproporcional (excessiva) de pessoas em situação de rua nas audiências de 
custódia em São Paulo. Embora as pessoas que vivem em albergues ou nas ruas representem 0,13% da população total 
da cidade (15.905 de aproximadamente 12 milhões), elas representaram 13,9% dos suspeitos na amostra desta 
pesquisa. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Censo da População em Situação de Rua da Cidade de São 
Paulo (2015). Essa desproporcionalidade reforça a conexão entre vulnerabilidade socioeconômica e justiça criminal 
e demonstra a necessidade de profundas reformas na rede de serviços sociais para pessoas em situação de rua. 
106 Os nomes dos suspeitos foram alterados para preservar sua identidade. Sempre que possível, informar-se-á por 
quanto tempo os suspeitos permaneceram em prisão preventiva, se foram condenados e outras informações relevantes 
disponíveis até 14 de abril de 2017. As datas omitirão os dias para preservar a identidade dos suspeitos. Bruno foi 
preso e solto devido ao relaxamento da sua prisão em março de 2016. Apesar do relaxamento, o Ministério Público 
ofereceu denúncia contra ele, que foi recebida em novembro. Em fevereiro de 2017, o juiz desclassificou a conduta 
de Bruno como tráfico de drogas tendo em vista que a quantidade de drogas apreendida era compatível com sua 
alegação de uso pessoal e enviou os autos do processo ao Juizado Especial Criminal. O desfecho do caso está pendente. 
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e questionou Gabriel se havia algo que ele poderia fazer para facilitar sua vida. Gabriel respondeu: 
“Honestamente, apenas me deseje sorte.”107 
 
Audiência 3     Dispensa de fiança   
Leonardo foi preso pelo suposto furto de um celular em uma estação de trem, qualificado pelo 
emprego de destreza. Ele disse que trabalhava informalmente em uma borracharia, ganhando um 
salário mínimo por mês (R$ 880). Leonardo tinha dois filhos, sendo um deles “especial” (com 
deficiência intelectual). Ele recebia um salário mínimo adicional como benefício de seguridade 
social pela deficiência do seu filho. Leonardo confessou o crime e disse que o havia cometido para 
pagar o aluguel, pois estava sendo despejado. O juiz concedeu a liberdade provisória com dispensa 
de fiança.108 
 
Audiência 4             Furto de carne 
Alberto foi preso por tentativa de furto de três quilos de carne. Ele já havia cumprido pena de 
prisão por crimes patrimoniais. Alberto estava desempregado, trabalhando com reciclagem e 
vivendo na rua com sua esposa e cinco filhos. Ele costumava trabalhar com controle de pragas, 
porém, como o trabalho requeria ir às casas dos clientes, ninguém o contratava sabendo das suas 
condenações. O juiz concedeu a liberdade provisória com dispensa de fiança e disse a Alberto que 
é extremamente difícil consumar um furto de comida hoje em dia, já que há câmeras por todos os 
lados. Alberto respondeu: “Eu sei, mas quando você passa necessidade e seu filho fala que está 
com fome, você perde a razão.”109 
 

Falta de interação dos juízes com os suspeitos 
 Para que as audiências de custódia cumpram seu potencial de revelar condições pessoais não 
avaliáveis por meio de uma análise exclusivamente por escrito, os juízes devem questionar os 
suspeitos sobre elas. Apesar do entusiasmo geral com as audiências, muitos juízes mantêm sua 
interação com os suspeitos no mínimo possível, apenas os questionando por um ou dois minutos 
sobre endereço residencial, ocupação e antecedentes criminais. Perguntas sobre outras condições 
pessoais foram muito menos frequentes na amostra de audiências observadas para esta pesquisa 
(Gráfico 1).110 Duas justificativas dadas para tal prática foram o grande volume de casos e a 
confiança de que a defesa perguntará sobre condições pessoais relevantes.  

																																																								
107 Gabriel foi preso e concedido a liberdade provisória em março de 2016 sujeito ao comparecimento mensal em juízo 
para informar atividades. Gabriel foi condenado em fevereiro de 2017 e sentenciado a cinco anos de prisão, começando 
em regime fechado, e a multa de 17 salários mínimos. 
108 Leonardo foi preso e concedido a liberdade provisória em março de 2016 sujeito ao comparecimento mensal em 
juízo para informar atividades, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização e recolhimento domiciliar 
noturno. O julgamento ainda não foi agendado. 
109 Alberto foi preso e concedido a liberdade provisória em março de 2016 sujeito ao comparecimento bimestral em 
juízo para informar atividades e proibição de ausentar-se da comarca por mais de 10 dias sem autorização. Alberto foi 
condenado em dezembro a quatro anos e 20 dias de prisão, começando em regime fechado, e a multa de 1/30 do salário 
mínimo. O juiz autorizou Alberto a apelar em liberdade. 
110 As taxas de questionamento de endereço residencial, ocupação, coabitantes, filhos, estado civil, abuso de 
substâncias e nível de escolaridade foram calculadas com base nas audiências de 201 suspeitos (Gráfico 1). As taxas 
de questionamento de antecedentes criminais e renda foram calculadas com base nas audiências de, respectivamente, 
128 e 179 suspeitos (aqueles que não responderam estarem desempregados). O Relatório IDDD encontrou as seguintes 
taxas de questionamento: residência fixa (84,2%), trabalho (83,7%), uso de drogas (81%), antecedentes criminais 
(72,8%), coabitantes (49,5%), filhos ou dependentes financeiros (37,2%), estado civil (29,9%), escolaridade (25,5%) 
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 No entanto, o fato de que alguns juízes são capazes de questionar os suspeitos em detalhe e 
ainda assim realizar quase 20 audiências em dias movimentados demonstra que o argumento sobre 
volume de casos provavelmente não é válido. 
 A prática de depender da defesa para o questionamento dos suspeitos elimina o objetivo das 
audiências de aproximá-los aos juízes e negligencia que a defesa tem um tempo bastante limitado 
para entrevistá-los. Se almeja-se que as audiências de custódia aumentem a equidade processual, 
os juízes deveriam sempre questionar ao menos sobre dependência química, saúde e saúde mental, 
gravidez, ocupação e salário, nível de escolaridade, condições de habitação e estrutura familiar.111 
 
 

 
 

Suspeitos transgêneros 
 A análise presencial assegurada pelas audiências de custódia também tornou mais fácil 
determinar se o suspeito identifica-se como transgênero. Durante a pesquisa, observou-se apenas 
uma audiência com suspeitos transgêneros e não se abordou esse tópico em profundidade nas 
entrevistas, não sendo possível avaliar como a maior visibilidade de suspeitos transgêneros afeta 
a análise judicial de prisões. Todavia, a afirmação do juiz ao final da audiência a seguir sugere a 
existência de algum nível de preconceito contra essa minoria.112 
 
 

																																																								
e renda (23,6%). Tal estudo também revelou que os juízes não perguntaram sobre gravidez em nenhuma das audiências 
de mulheres observadas. Nota 84 supra, p. 41. 
111 Em visita no dia 16 de setembro de 2016, o Juiz H explicou que o CNJ havia distribuído para os juízes uma folha 
com um conjunto de informações básicas que sempre deveriam ser registradas nas audiências. A folha contém os 
seguintes campos: nome, idiomas, telefone, trabalho, estado civil (solteiro, casado, separado, viúvo), LGBT (sim ou 
não), cor (branca, parda, preta e amarela), grau de escolaridade (ensino fundamental, médio e superior), dependentes 
(menores de seis anos, outros), doença grave (HIV/AIDS, tuberculose, hepatite, hanseníase, diabetes, transtorno 
mental, outras), uso de medicamento obrigatório, indicativo de deficiência (física, auditiva, intelectual, múltipla) e 
dependência química (sim ou não). 
112 O Defensor Público Y disse que havia sido uma conquista convencer os juízes a se referir a suspeitos transgêneros 
pelo seu nome social. Um estudo conduzido em São Paulo envolveu a observação de audiências de oito suspeitos 
transgêneros, quatro dos quais não foram chamados pelo juiz pelo seu nome social. Relatório IDDD, nota 84 supra, 
p. 29. O Defensor Público N relatou que já havia testemunhado juízes fazendo piada entre si pelo fato de terem 
conduzido audiências com suspeitos transgêneros. 
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Audiência 5          “Travestis são bagunceiros” 
Juliana e Brenda (nomes sociais) foram presas por roubo. Elas eram travestis e trabalhadoras 
sexuais. O relato policial foi de que Juliana e Brenda pegaram um táxi e roubaram o celular do 
taxista aplicando-lhe um mata-leão e ameaçando-o com uma faca. Após saírem do táxi, elas foram 
surpreendidas pela polícia. Na audiência, as suspeitas relataram uma versão conflitante. Disseram 
que haviam pegado o táxi e combinado de pagar a corrida com sexo oral, mas que chegando ao 
destino o taxista demandou mais que o combinado e elas rejeitaram. O taxista teria então as 
ameaçado com uma faca, momento em que elas o desarmaram e, aproveitando-se da situação, 
deixaram o táxi com seu celular. O juiz decretou a prisão preventiva de ambas as suspeitas e disse 
após a audiência que, apesar de sua versão ser plausível, o fato de que “travestis são bagunceiros” 
não podia ser ignorado.113 
 
ii. Suspeitos com transtornos mentais 
 
 As audiências de custódia oferecem aos juízes uma oportunidade única para identificar 
pessoas que clara ou potencialmente sofrem de transtornos mentais. Um juiz explicou 
didaticamente o impacto das audiências nesse aspecto da seguinte forma:  

“Logo no começo das audiências, eu fiquei um pouco assustado, porque eu peguei 
vários investigados que nitidamente tinham problemas psiquiátricos e eu analisava o 
auto de comunicação do flagrante e não tinha uma vírgula nesse sentido, ao passo que 
trocando três palavras né, vendo se ele compreendia o que eu estava dizendo ali ou 
não, dava pra ver que aquela pessoa não era normal. Óbvio, eu não posso bater o 
martelo, não sou psiquiatra, mas alguma percepção a gente consegue ter. E o que vai 
acontecer se você manter essa pessoa encarcerada? Você vai incluir ela em um sistema 
prisional que tem regras de convivência, tem todo um código que é diferente do nosso. 
Por exemplo, se a pessoa tiver problema de disciplina lá, tiver problema de higiene, 
tiver problema de não cumprir o que é combinado naquela cela, vai haver uma série 
de consequências, agressão, um montão de coisa. (...) Essas informações não 
chegavam para o juiz porque o primeiro contato antes das audiências ia acontecer, na 
melhor das hipóteses, em um mês.”114 

 O caso a seguir demonstra o efeito das audiências de acrescentar informações sobre a saúde 
mental dos suspeitos à análise judicial de prisões: 
 
Audiência 6    Sinais de senilidade 
Francisco, 80 anos, foi preso acusado de assediar sexualmente uma jovem. A alegação foi de que 
Francisco esfregou-se na mulher em um ônibus, seguiu-a para outro ônibus e mais uma vez a 
assediou, momento em que ela gritou e outros passageiros contiveram e agrediram Francisco. Ele 
																																																								
113 Juliana e Brenda foram presas em flagrante e colocadas em prisão preventiva em dezembro de 2015. Elas foram 
condenadas em junho de 2016 e sentenciadas a seis anos e oito meses (Juliana) e a cinco anos e sete meses (Brenda) 
de prisão, ambas começando em regime fechado. A sentença de Brenda foi ligeiramente menor por ter 18 anos. O 
Tribunal de Justiça negou provimento às apelações em fevereiro de 2017. 
114 Juiz B. Enquanto eu observava uma audiência, pude ouvir a audiência na sala adjacente de um suspeito que 
claramente sofria de transtornos mentais. As respostas dadas eram vagas, confusas e completamente desconectadas 
das perguntas do juiz. Supondo que os autos de prisão em flagrante não mencionavam essas condições e que o crime 
era elegível para prisão preventiva, esse pode ter sido um caso em que o resultado da análise judicial foi impactado 
pela presença do suspeito em juízo. 
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teria resistido e ameaçado usar uma faca. Na audiência, Francisco teve dificuldade para expressar-
se e para permanecer em silêncio enquanto o juiz fazia as perguntas. O juiz concedeu a liberdade 
provisória e recomendou ao advogado de Francisco que instruísse sua família a monitorá-lo, pois 
ele estava mostrando sinais de senilidade e, caso aquilo acontecesse de novo, os transeuntes 
poderiam exagerar e acabar matando Francisco.115 
 
iii. Suspeitos essenciais aos cuidados de outros 
 
 O contato pessoal com suspeitos permite que juízes avaliem melhor se eles são essenciais 
aos cuidados de outros. Juízes estarão inclinados a arbitrar menos fiança e a determinar valores 
menores para pessoas cuja renda é central para a subsistência de suas famílias. Suspeitos essenciais 
aos cuidados de menores ou de pessoas com deficiência terão maiores chances de liberdade 
provisória. 
 
Audiência 7       Liberdade provisória apesar de ser caso em que preventiva costuma ser 
decretada 
Artur foi preso por tráfico de drogas. Ele estava cumprindo pena de prisão por roubo em regime 
aberto. Apesar da baixa quantidade de drogas apreendida, os antecedentes criminais de Artur e a 
gravidade do crime de tráfico de drogas indicavam que sua liberdade provisória era improvável. 
Na audiência, contudo, o juiz perguntou se Artur tinha filhos, ao que ele respondeu com um tom 
desolado: “Minha mãe é minha filha, senhor, porque ela tem problema. Ela é doida, ela anda na 
rua, mija na cama. Só Deus sabe o que eu passo.” O juiz decidiu: “Eu não solto ninguém que tá 
cumprindo pena, mas como você tá falando que tá cuidando da sua mãe, eu vou te soltar como 
uma exceção.”116 
 

Mulheres e audiências de custódia 
 De 24 de fevereiro de 2015 a 15 de março de 2016, 8,2% dos suspeitos a quem se garantiu 
uma audiência de custódia na cidade de São Paulo eram mulheres. Enquanto mulheres foram mais 
presas por furto qualificado (31,2%), tráfico de drogas (28,6%) e roubo (14%), homens foram mais 
presos por roubo (31,2%), tráfico de drogas (21,3%) e furto qualificado (19%) (Gráfico 2).117,118 

																																																								
115 Não foi possível conferir atualizações porque o processo tramita em segredo de justiça.	
116 Artur foi preso em flagrante e colocado em liberdade provisória em março de 2016 sujeito ao comparecimento 
mensal em juízo para informar atividades, proibição de ausentar-se da comarca por mais de 10 dias sem autorização 
e recolhimento domiciliar noturno. O julgamento ainda não foi agendado. Artur foi preso novamente por tráfico de 
drogas e colocado em prisão preventiva em agosto de 2016, tendo sido sentenciado em dezembro de 2016 a sete anos 
e 11 meses de prisão, começando em regime fechado, e a multa de 26 salários mínimos. O Juiz não autorizou Artur a 
apelar em liberdade. A apelação está pendente. 
117 Relatório SAP, nota 74 supra. Homens e mulheres foram separados manualmente para o cálculo dessas taxas por 
meio da leitura dos nomes de todos os 18.418 suspeitos que foram levados a uma audiência de custódia na cidade de 
São Paulo até 15 de março de 2016. Dessa forma, não foi possível identificar suspeitos transgêneros. Os nomes 
duvidosos tiveram seu gênero checado nos autos dos processos, quando publicamente disponíveis. Os poucos 
suspeitos com nomes duvidosos cujos processos tramitavam em segredo de justiça tiveram seu gênero determinado 
por meio de breves pesquisas em sites de busca e mídias sociais. 
118 Um estudo com 5.319 suspeitos a quem foi garantida uma audiência de custódia na cidade do Rio de Janeiro até 18 
de setembro de 2016 revelou que 7,1% deles eram mulheres (378 suspeitos). 38,6% delas foram acusadas de furto, 
28,8% de crimes de drogas e 11,6% de roubo. Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Relatório: Um ano de 
audiência de custódia no Rio de Janeiro, p. 19 e 28 (2016) (“Relatório DPRJ”). 
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 Exceto nos casos de tráfico de drogas – em que as probabilidades de encarceramento foram 
semelhantes (69,9% para mulheres e 71,2% para homens) –, mulheres tiveram consideravelmente 
menos chances de serem colocadas em prisão preventiva (total: 37,8%; roubo: 73,9%; e furto 
qualificado: 17%) do que homens (total: 55%; roubo: 87,3%; e furto qualificado: 31,4%).119 Duas 
hipóteses podem explicar essa disparidade: (i) juízes consideram que mulheres oferecem menos 
riscos em liberdade provisória porque as acusações e/ou seus antecedentes criminais são menos 
graves (hipótese neutra em relação a gênero);120 e/ou (ii) juízes levam em consideração aspectos 
específicos da interação de mulheres com a justiça criminal, por exemplo, que muitas delas são 
empurradas para a criminalidade devido à opressão de gênero, que a prisão impõe um sofrimento 
maior em mulheres grávidas ou que mulheres tendem a ser essenciais aos cuidados de outros mais 
frequentemente que homens (hipótese relacionada a gênero). 
 Apesar de ambas as hipóteses poderem ser verídicas, a observação de audiências revelou que 
argumentos da defesa relacionados a gênero encontram forte resistência de juízes e promotores, 
sejam estes homens ou mulheres.121 Isso foi particularmente evidente em casos de tráfico de 
drogas, conforme exemplificado pelas Audiências 8 e 9 abaixo. 
 No que tange à autorização de prisão domiciliar para mulheres grávidas, para pessoas 
essenciais aos cuidados de pessoa menor de seis anos ou com deficiência e para mulheres com 
criança menor de 12 anos incompletos, o requisito de prova de tais condições impede de maneira 
significativa que essa alternativa seja concedida em audiências de custódia, conforme 
exemplificado pelas Audiências 8 e 9. Para evitar falsos negativos, uma possibilidade seria 
condicionar a manutenção da prisão domiciliar à apresentação de prova dentro de certo prazo após 
a audiência, ao invés de requerê-la ex ante. Além disso, juízes não deveriam requerer a prova de 
requisitos não previstos legalmente (e.g., o argumento usado pelo juiz na Audiência 8 para negar 
o pedido de revisão). 
  

																																																								
119 Relatório SAP, nota 74 supra. 31,2% das mulheres que foram garantidas uma audiência de custódia no Rio de 
Janeiro no primeiro ano do projeto foram colocadas em prisão preventiva. Relatório DPRJ, nota 118 supra, p. 19. 
120 Conferir no item VII.a.iv como os juízes consideram esses fatores de maneira determinante ao decidir se os 
suspeitos responderão ao processo presos ou em liberdade. 
121 O Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia corrobora essa constatação, nota 81 supra, p. 46. 
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Audiência 8       Mulheres e tráfico de drogas (1) 
Sofia foi presa por tráfico de drogas por tentar entrar no centro detenção provisória em que seu 
companheiro estava preso com uma camisinha em suas partes íntimas contendo 40 gramas de 
cocaína. Antes da audiência, a defensora pública mencionou que o caso de Sofia era ilustrativo de 
opressão de gênero, pois mulheres estão sujeitas à violência caso não contrabandeiem drogas para 
seus parceiros presos. A promotora respondeu que Sofia deveria ter deixado a relação e encontrado 
outro namorado se ela estava sendo ameaçada. Na audiência, a defensora pública fez um 
argumento sofisticado em três níveis. Primeiro, ela requereu que a prisão fosse relaxada sob o 
argumento de que as drogas haviam sido encontradas por meio de uma busca íntima ilegal 
(vexatória).122 Subsidiariamente, ela pediu a liberdade provisória de Sofia argumentando que ela 
não poderia ser considerada perigosa, uma vez que teria cometido o crime para comprar fraudas 
para seu bebê de quatro meses. Finalmente, caso a decisão fosse de prisão preventiva, a defensora 
requereu sua substituição por prisão domiciliar pelo fato de Sofia ter um filho menor de 12 anos. 
O juiz decretou a prisão preventiva de Sofia e ressalvou que poderia revisar sua decisão após 
apresentação de prova da idade da criança. A defensora pública apresentou a certidão de 

																																																								
122 O Estado de São Paulo promulgou a Lei 15.552/2014 proibindo a revista íntima de visitantes em prisões em agosto 
de 2014. A proibição alinha-se com a constatação da CtIDH de que revistas íntimas de presas constituem violência 
sexual e tortura, em violação ao artigo 5.2 da CADH e à Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. 
CtIDH, Prisão Miguel Castro Castro v. Peru, No. 160, ¶¶ 309-313 (25 de novembro de 2006). Contudo, como a lei 
requer regulações específicas para sua implementação e tais diretrizes ainda não foram emitidas, juízes hesitam em 
aplicar a proibição a casos individuais, conforme explicado pela defensora pública responsável pelo caso de Sofia. 
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nascimento da criança dias depois, mas o juiz manteve sua decisão justificando que não havia 
documento comprovando que ninguém, além de Sofia, poderia cuidar do bebê.123 
 
Audiência 9       Mulheres e tráfico de drogas (2) 
Mariana foi presa por tráfico de drogas. Policias encontraram-na com cocaína, crack e maconha, 
dois celulares e R$ 310. Mariana declarou que morava sozinha com seus quatro filhos (4, 9, 12 e 
16 anos) e que estava desempregada, trabalhando esporadicamente como diarista. A despeito do 
pedido do defensor público para que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar 
caso Mariana não fosse colocada em liberdade provisória, o juiz decidiu mantê-la presa. Após 
Mariana sair da sala de audiência, o juiz disse: “é duro, quando é um homem, ninguém fala nada 
e ele fica preso, agora se é uma mulher, vem com essas coisas, que ela tem filho, e tal.” O juiz 
instruiu o defensor público a apresentar as certidões de nascimento das crianças. 10 dias depois, 
após o defensor público tê-lo feito, o juiz soltou Mariana.124 
 
iv. Bandidos 
 
 Juízes e promotores relataram que podem determinar por meio da análise do comportamento 
e das características dos suspeitos se estes são criminosos profissionais ou indivíduos não 
perigosos – que foram presos indevidamente ou que violaram a lei por motivos menos 
reprováveis.125 De acordo com esses atores, “bandidos” geralmente são mais articulados ao 
responder perguntas, oferecem respostas padrão a certas perguntas (por exemplo que trabalham 
em um lava-jato ou com os pais), referem-se aos crimes pelos artigos do Código Penal (e.g., 157 
para roubo) ou da Lei de Tóxicos (e.g., 33 para tráfico de drogas) e mantêm a cabeça baixa. 
Tatuagens visíveis provavelmente também são consideradas indicadores de bandidagem.126 
 É incerto se a tentativa dos juízes de avaliar a periculosidade dos suspeitos pelo seu 
comportamento e características resulta, em geral, em decisões mais brandas ou severas. Por um 
lado, juízes poderão liberar alguns suspeitos não considerados por eles como bandidos que 
provavelmente acabariam em prisão preventiva se essa avaliação de bandidagem não fosse 
realizada (ver a Audiência 11 abaixo). Por outro, o cenário oposto – pessoas que provavelmente 
seriam soltas se essa avaliação não fosse realizada – é igualmente possível. 

																																																								
123 Sofia foi presa em flagrante e colocada em prisão preventiva em março de 2016. Sofia impetrou um habeas corpus, 
mas o Tribunal de Justiça negou a liminar em abril. Ela foi condenada em maio de 2016 e sentenciada a dois anos e 
11 meses de prisão (começando em regime semiaberto) – pena que foi substituída por serviços comunitários – e por 
multa de um salário mínimo. A prisão preventiva revelou-se desproporcional à sentença recebida. 
124 Mariana foi presa em flagrante e colocada em prisão preventiva em janeiro de 2016. Ela foi concedida a liberdade 
provisória em fevereiro de 2016. O julgamento está pendente. Mariana foi condenada em março de 2017 e sentenciada 
a dois anos e seis meses de prisão, começando em regime semiaberto, e a multa de 8,3 salários mínimos. O juiz 
autorizou Mariana a apelar em liberdade. 
125 Juízes C, D, E e F e Promotores J, K e L. A importância atribuída à avaliação de periculosidade por meio de 
estereótipos de bandidos corrobora a constatação no item VII.a.iv de que as decisões em audiências de custódia são 
determinadas pela avaliação do risco que os suspeitos oferecem à ordem pública, entendido principalmente como o 
risco de cometimento de crimes. 
126 Conferir o Relatório IDDD, nota 84 supra, p. 42. 
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 Além de dúvidas quanto ao seu efeito geral nas taxas de prisão preventiva, a postura 
deliberada dos juízes de usar estereótipos de pessoas perigosas para analisar prisões levanta sérias 
preocupações de que agora as decisões estão sendo afetadas por preconceito.127 
 Por fim, questiona-se a precisão de avaliações de periculosidade por meio de estereótipos de 
bandidos devido a dois potenciais falsos positivos: (i) tais avaliações impõem um tratamento 
inferior a suspeitos que já interagiram com o sistema de justiça criminal, mas que não são 
necessariamente perigosos; e (ii) a natureza essencialmente subjetiva de tais avaliações (descritas 
por alguns juízes como uma “sensibilidade”) torna possível, ou até mesmo provável, que juízes 
estejam deduzindo periculosidade de aspectos comportamentais não relacionados a interações 
prévias com o crime organizado.128 
 
Audiência 10   “Parece uma criança, mas tem jeito de bandido” 
João, 18 anos mas aparentando ser mais novo, foi preso por tráfico de drogas. Ele alegou ter ido a 
um ponto de venda de drogas comprar maconha, quando policiais o abordaram juntamente com o 
vendedor, o qual teria indicado que João seria o real vendedor. A polícia atribuiu as drogas 
encontradas no local a João. O juiz decretou a prisão preventiva. Após a audiência, o promotor 
disse: “Hora que ele entrou na sala eu achei que era só uma criança, mas o jeito de falar deixou 
claro que ele era bandido.” O juiz concordou.129 
 
Audiência 11     Preso confesso e arrependido 
Júlio foi preso acusado de roubar um celular usando um simulacro. A vítima o reconheceu e ele 
confessou o crime. O juiz concedeu a liberdade provisória com dispensa de fiança. Júlio não 
apresentava traços geralmente considerados criminosos. Ele estava nervoso, desculpando-se e 

																																																								
127 Nesse sentido, a cor dos suspeitos pode ter se tornado decisiva (ou mais decisiva) após as audiências de custódia. 
A avaliação desse efeito requereria, contudo, uma análise longitudinal que foge ao escopo deste estudo de caso. 
Transversalmente, e sem ajustar em relação a quaisquer potenciais variáveis de confusão, pude registrar a cor dos 
suspeitos em audiências por meio de avaliação visual (negra, negra/parda, parda e branca) e acessar a avaliação oficial 
(negra, parda ou branca – não por auto-identificação) em 170 casos. Identifiquei 133 (78,2%) desses indivíduos como 
negros, negros/pardos ou pardos (“negros/pardos”) e 37 como brancos. A avaliação oficial registrou 95 (55,9%) dos 
indivíduos como negros ou pardos (“negros/pardos”) e 75 como brancos. Enquanto 55,6% e 51,4% dos suspeitos que 
identifiquei como, respectivamente, negros/pardos e brancos foram colocados em prisão preventiva, 55,9% e 58,7% 
dos suspeitos considerados pela avaliação oficial como, respectivamente, negros/pardos e brancos foram colocados 
em prisão preventiva. As diferenças nas taxas de prisão preventiva não são estatisticamente significativas. Todavia, a 
comparação entre a proporção de suspeitos negros/pardos que foram levados a uma audiência de custódia em São 
Paulo (considerando seja a minha ou a avaliação oficial) e a proporção de indivíduos negros/pardos na população geral 
da cidade de São Paulo (37% no censo de 2010) atesta a sua sobrerrepresentação no sistema de justiça criminal. 
Curiosamente, minha avaliação considerou muito mais suspeitos como negros/pardos do que a avaliação oficial 
(78,2% versus 55,9%). Essa disparidade sugere que a utilização de avaliações oficiais da cor de suspeitos e réus pode 
gerar subestimações ao se analisar o impacto desproporcional da aplicação da lei penal em pessoas negras/pardas. O 
Relatório IDDD constatou que 61% dos 349 suspeitos negros/pardos e 55,3% dos suspeitos brancos da sua amostra 
foram colocados em prisão preventiva. Nota 84 supra, p. 53. A diferença não é estatisticamente significativa. 
128 Depois de explicar os elementos que utiliza para avaliar se o suspeito é um “criminoso contumaz”, o Juiz E 
esclareceu: “Não é que eu sou preconceituoso, mas como juiz eu tenho uma certa experiência. Faz quase 10 anos que 
eu sou juiz.” 
129 João está em prisão preventiva desde sua prisão em flagrante em março de 2016. Ele impetrou um habeas corpus 
contra a decisão. O Tribunal de Justiça negou a liminar em abril e rejeitou o habeas corpus em junho de 2016. João 
foi sentenciado a dois anos e seis meses de prisão, começando em regime fechado, em maio de 2016 e apelou da 
condenação. A apelação está pendente. 
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agradecido por ser dado uma segunda chance. Ele não tinha tatuagens visíveis. Decisão escrita: 
“De acordo com as informações disponíveis, não há razões para acreditar que o indiciado seja 
pessoa perigosa ou esteja atualmente envolvido com a criminalidade.”130 
 
b. Possibilidade para alguns suspeitos oferecerem sua versão dos fatos diretamente ao decisor 
 
 No regime antigo, os juízes somente tinham acesso à versão dos fatos do suspeito por meio 
da leitura do relato das suas declarações na delegacia.131 Audiências de custódia permitem que 
suspeitos apresentem sua versão diretamente ao principal responsável pela análise da prisão. Com 
as ressalvas de que muitos suspeitos preferem permanecer em silêncio e que algumas práticas estão 
restringindo sua possibilidade de apresentar sua versão em juízo, juízes às vezes consideram 
importante ouvi-la, em especial nos casos limítrofes, em que os elementos dos autos de prisão em 
flagrante são fracos ou contraditórios. 
 
Audiência 12            Relaxamento 
Caio foi preso acusado de traficar drogas na praça do vão do MASP, onde ele dormia e vendia seu 
artesanato. Os policiais encontraram três trouxinhas de maconha em sua posse. Caio negou a 
acusação e explicou que se a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) descobre 
que alguém não vinculado a eles está traficando drogas, “não tem conversa, eles quebram uma 
perna, um braço.” Caio disse que os policiais haviam presenciado ele pegando dinheiro de um 
amigo para comprar comida, não recebendo pagamento por drogas. Todos os atores judiciais 
concordaram que a prisão havia sido ilegal.132 
 
Audiência 13         Liberdade provisória 
Guilherme foi preso por falsidade ideológica. Ele foi levado inicialmente à delegacia acusado de 
porte ilegal de arma de fogo. Guilherme estava prestes a ser liberado (porque a arma era um 
simulacro) quando os policiais constataram que ele havia fornecido um nome falso ao checar seu 
RG e o prenderam por falsidade ideológica. Como o flagrante ocorreu em um sábado, a prisão foi 
analisada pelo juiz de plantão (sem audiência), que decretou a preventiva. Guilherme foi levado 
ao fórum dias depois para uma reapreciação judicial da sua prisão.133 De acordo com seu relato em 

																																																								
130 Júlio foi preso e concedido a liberdade provisória em dezembro de 2015 sujeito ao comparecimento periódico em 
juízo para informar atividades. Júlio foi condenado em fevereiro de 2017 e sentenciado a dois anos e oito meses de 
prisão, começando em regime aberto, e a multa de um quinto do salário mínimo. Júlio não apelou da condenação. 
131 O Defensor Público N afirmou que às vezes os policiais não dão oportunidade aos presos de falarem na delegacia 
sobre os supostos fatos e apenas lhes entregam papéis horas depois para assinarem. Nesses casos, a audiência de 
custódia pode ser o primeiro momento em que os suspeitos poderão oferecer sua versão dos supostos fatos. 
132 Caio foi preso e solto devido ao relaxamento da sua prisão em março de 2016. A despeito do relaxamento, o 
Ministério Público ofereceu denúncia. A juíza ainda não decidiu sobre o recebimento da denúncia. Não foi possível 
conferir atualizações porque o processo tramita em segredo de justiça. Conferir outro exemplo em que a versão dos 
fatos do suspeito influenciou a decisão de relaxar a prisão no Relatório IDDD, nota 84 supra, p. 43. 
133 Excepcionalmente, suspeitos que são colocados em prisão preventiva pelo juiz de plantão terão seu caso reanalisado 
em uma audiência dias depois do flagrante. De acordo com o Juiz A, o critério que o juiz corregedor utiliza para 
decidir os casos que serão reanalisados não é claro. Conferir constatação semelhante no Relatório IDDD, nota 84 
supra, p. 45-46. Apenas 42 dos 497 suspeitos levados em São Paulo a uma audiência para reanálise da prisão até 15 
de março de 2016 foram mantidos presos. Isso indica que o juiz corregedor somente selecionará casos em que a 
liberdade provisória é provável. A Resolução 740/2016 do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que audiências 
aos finais de semana e feriados iniciarão somente em 12 de agosto de 2017. 
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audiência, ele saiu de uma festa no Vale do Anhangabaú drogado com LSD, não estava portando 
um simulacro e não se lembrava de ter dado um nome falso na delegacia. O juiz revogou a prisão 
preventiva.134 
 

Práticas impedindo os suspeitos de oferecerem sua versão dos fatos nas audiências 
 Duas práticas têm limitado a possibilidade de os suspeitos oferecerem sua versão diretamente 
aos juízes: (i) os juízes frequentemente não os questionam sobre os fatos e às vezes nem mesmo 
permitem que a acusação e a defesa o faça ou interrompem os suspeitos que tentam falar sobre o 
assunto; e (ii) pelo fato de os vídeos das audiências estarem sendo anexados aos processos 
principais, os defensores públicos estão instruindo os suspeitos a permanecerem em silêncio.135 
 A postura restritiva dos juízes decorre da regra que os impede de questionar o suspeito sobre 
o mérito do caso pelo fato de a audiência de custódia não ter como objetivo determinar sua culpa. 
Essa regra indiscriminada ignora, contudo, que uma análise preliminar de mérito é necessária para 
decidir (a) se a prisão foi ilegal (relaxamento) e (b) se há prova da existência do crime e indícios 
suficientes de autoria (prisão preventiva). Assim, de modo a avaliar esses dois critérios, o 
questionamento nas audiências de custódia sobre os supostos fatos deveria ser autorizado – e 
mesmo estimulado. 
 Defensores públicos preocupam-se com a prática de anexar os vídeos das audiências aos 
processos principais porque as declarações dos suspeitos nesse momento (em que a denúncia 
permanece de certa forma indeterminada e não há tempo para definir a estratégia de defesa) podem 
prejudicar sua defesa formal posteriormente. Como resultado, eles têm instruído muitos suspeitos 
a permanecerem em silêncio.136 Para aumentar o número de casos em que os suspeitos serão 
aconselhados a contestar os supostos fatos perante o juiz, o vídeo da audiência deveria ser mantido 
apartado do processo principal.137 

																																																								
134 Guilherme foi preso em flagrante e concedido a liberdade provisória em dezembro de 2015 sujeito ao 
comparecimento periódico em juízo para informar atividades e proibição de ausentar-se da comarca por mais de 10 
dias sem autorização. O julgamento está agendado para maio de 2017. Guilherme foi preso em flagrante por roubo e 
colocado em prisão preventiva em abril de 2016. Ele foi condenado pela acusação de roubo em fevereiro de 2017 e 
foi sentenciado a seis anos e três meses de prisão, começando em regime fechado, e a multa de meio salário mínimo. 
O Juiz não autorizou Guilherme a apelar em liberdade. 
135 Registraram-se informações sobre questionamento acerca dos supostos fatos nas audiências de 128 suspeitos. Em 
82 casos (64,1%), nenhum dos atores judiciais questionou o suspeito sobre o assunto. Juízes fizeram tais perguntas de 
maneira proativa a apenas 27 suspeitos (21,1%). Defensores ou promotores foram os que começaram a perguntar 
sobre os fatos em 19 casos (14,8%). O Relatório IDDD identificou que juízes não questionaram os suspeitos sobre os 
fatos nem lhes deram a oportunidade de falar abertamente sobre o assunto em 80% dos casos. Nota 84 supra, p. 42. O 
relato de um dia de observação de audiências na cidade do Rio de Janeiro também revelou preocupações acerca da 
postura restritiva dos juízes em relação a perguntas sobre os supostos fatos. Pedro Abramovay, Banalidade do réu: 
um dia de observação das audiências de custódia, JOTA, 19 de julho de 2016. 
136 Defensores Públicos Q e N. 
137 A Lei 11.719/2008 reformou o processo penal para estabelecer que o interrogatório do réu deve ser sua última 
etapa. Após o Ministério Público ter apresentado seu caso e a defesa ter produzido provas, o réu tem melhores 
condições de decidir a estratégia para o interrogatório. Uma vez que as audiências de custódia acrescentam um 
questionamento judicial antes mesmo de a denúncia ser oferecida, o objetivo da reforma de 2008 poderia ser 
prejudicado caso os juízes dos processos principais pudessem acessar tais declarações. O Juiz F considera a prática de 
anexar o vídeo ao processo principal a maior falha das audiências de custódia. Diferentemente, o Juiz G afirmou ser 
incerto se tal prática é realmente capaz de afetar negativamente os interesses dos suspeitos porque o grande volume 
de casos torna improvável que os juízes assistam aos vídeos antes de sentenciarem. O Juiz I disse que a decisão de 
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c. Papéis reforçados da defesa e da acusação 
 
 O regime antigo não garantia aos suspeitos um contato imediato com defensores e 
promotores, nem uma defesa prévia obrigatória. Os juízes analisavam as prisões 
independentemente de manifestação prévia da defesa, defensores públicos encontravam com seus 
assistidos semanas depois e promotores conheciam os suspeitos meses mais tarde na audiência de 
instrução e julgamento. As audiências de custódia inovam, portanto, ao proporcionar o contato 
pessoal de promotores e defensores com suspeitos antes das suas manifestações e ao garantir que 
a defesa sempre se manifeste antes da decisão judicial ser tomada. 
 
 Defesa 
 Como seria de se esperar, a garantia de uma defesa prévia obrigatória leva, em geral, a 
decisões mais favoráveis aos suspeitos. Além disso, o contato próximo com os representados 
permite que os defensores personalizem a defesa às suas condições pessoais, bem como que os 
instruam sobre como comportar-se na sala de audiência.138 Por fim, o fluxo intenso de audiências 
resulta em alta especialização dos defensores públicos, tornando-os ainda mais qualificados.139 Os 
exemplos a seguir ilustram, respectivamente, como a defesa prévia obrigatória pode ser decisiva e 
o tipo de instrução que defensores podem dar a suspeitos para aumentar suas chances de liberdade 
provisória. 
 
Audiência 14    Falhas na investigação 
Vinicius e Mateus foram presos por tráfico de drogas. A narrativa policial foi de que policiais em 
patrulha encontraram oito tubos de cocaína com Vinicius, o qual confessou informalmente o crime 
e apontou uma casa onde mais drogas poderiam ser encontradas. A polícia invadiu a casa 
indicada,140 onde Mateus estava dormindo, e encontrou 315 porções de cocaína e 22 de maconha. 
O defensor público requereu o relaxamento da prisão de Vinicius sob a alegação de que os autos 
de prisão em flagrante não continham prova dos oito tubos de cocaína supostamente encontrados 
com ele. O juiz ficou imediatamente persuadido pelo argumento, relaxou a prisão de Vinicius e 

																																																								
assistir ou não ao vídeo deveria ser deixada a critério do juiz do processo principal. Conferir pertinente análise em 
Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia, nota 81 supra, p. 57. 
138 Ao que tudo indica, defensores não instruem suspeitos a não se comportarem de maneiras consideradas 
estereotípicas de bandidos (ver item VI.a.iv). Possíveis razões para isso são a restrição de tempo ou falta de privacidade 
na consulta prévia ou a crença de que tais instruções seriam ineficazes. 
139 A interação próxima e repetida entre os atores judiciais propiciada pelas audiências de custódia também afetou a 
análise judicial de prisões. Conforme explicado pelo Defensor Público Q – e confirmado pela observação das 
audiências –, os defensores públicos às vezes obterão melhores resultados para seus assistidos em decorrência da boa 
relação que desenvolveram com promotores e juízes. De fato, defensores públicos e promotores tendem a atuar em 
todos os casos analisados em determinada sala de audiência num dado dia e todos têm colegas com os quais preferem 
interagir. Por outro lado, conforme alertado pelo Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia, a falta de 
rotação de promotores e defensores públicos entre salas de audiência pode prejudicar suspeitos por permitir que 
relações pessoais prevaleçam sobre as circunstâncias particulares dos casos. Nota 81 supra, p. 38 e 65. 
140 Esse caso ilustra a prática policial recorrente de invadir casas sem mandado judicial com base nos argumentos de 
que o residente consentiu com a entrada ou de que um crime permanente está sendo cometido dentro da residência 
(mais comumente, depósito ilegal de drogas). O STJ recentemente ratificou o segundo argumento no Recurso Especial 
1.630.094, 11 de novembro de 2016. Mais pesquisa sobre a incidência, contornos, constitucionalidade e 
convencionalidade dessa técnica de investigação é necessária. 
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reconheceu expressamente que não havia identificado a falha ao ler os autos de prisão em 
flagrante.141 
 
Audiência 15    Instruções para a audiência 
Adriana foi presa por tráfico de drogas. Os policiais relataram que, após 30 minutos observando o 
comportamento de traficância de Adriana, abordaram-na e encontraram seis tubos de cocaína, 
cinco papelotes de maconha e R$ 140. O defensor público sustentou que a quantidade de drogas e 
dinheiro apreendida era insuficiente para incriminá-la como traficante. O juiz decretou a prisão 
preventiva. Depois da audiência, o defensor público me explicou que Adriana havia lhe relatado 
na entrevista prévia que a polícia havia apreendido R$ 300 ao invés de R$ 140 e que ele havia 
instruído Adriana a não mencionar a diferença na audiência, porque seria mais fácil argumentar 
que ela não era traficante considerando uma quantidade menor de dinheiro apreendido.142 
 
 Promotores 
 O contato pessoal dos promotores com os suspeitos nas audiências lhes permite avaliar 
melhor se estes são vulneráveis socialmente, se sofrem de transtornos mentais e se são essenciais 
aos cuidados de outros, bem como a plausibilidade da sua versão dos fatos.143 Promotores 
reconheceram francamente que provavelmente requereriam decisões mais severas em alguns casos 
se não houvesse audiência. As Audiências 1 e 12 – em que os promotores pediram o relaxamento 
das prisões – exemplificam como as audiências de custódia impactam as manifestações do 
Ministério Público. 
 Quando promotores decidem não requerer prisão preventiva, eles podem estar afetando 
diretamente o resultado de uma audiência de custódia, porque a maioria dos juízes considera que 
a natureza adversarial do processo penal os impede de decretar prisão preventiva sem um pedido 
do promotor ou do delegado. Ademais, juízes tendem a decidir conforme a manifestação da 
acusação (isso aconteceu em 177 dos 199 casos observados que tiveram essa informação 
registrada) (Gráfico 3).144,145 A Audiência 16 abaixo ilustra como as manifestações dos promotores 
podem ser decisivas. 
 

																																																								
141 A audiência de custódia de Vinicius e Mateus ocorreu em janeiro de 2016. Mateus, que foi colocado em prisão 
preventiva, impetrou um habeas corpus, mas o Tribunal de Justiça negou a liminar em fevereiro e rejeitou o remédio 
em maio de 2016. Uma semana depois, os dois suspeitos foram absolvidos e Mateus foi solto. Mateus ficou em prisão 
preventiva de janeiro a maio. O Ministério Público apelou da absolvição de Mateus e o Tribunal de Justiça negou 
provimento à apelação em abril de 2017. 
142 Adriana foi presa em flagrante e colocada em prisão preventiva em dezembro de 2015. Ela foi concedida a liberdade 
provisória em dezembro de 2016 e o julgamento está agendado para maio de 2017. O Defensor Público P explicou 
que a quantia de dinheiro apreendida relatada nos autos de prisão em flagrante às vezes difere da quantia relatada 
pelos suspeitos. Isso sugere a ocorrência de desvio de dinheiro apreendido em flagrantes. 
143 Não foi possível determinar como a suposta capacidade dos promotores de identificar suspeitos perigosos pelo seu 
comportamento e características (avaliação de bandidagem) afeta suas manifestações, no geral. Não obstante, tal 
postura abre espaço (ou mais espaço) para manifestações afetadas por preconceito.	
144 Esses números foram calculados considerando as três principais decisões (prisão preventiva, liberdade provisória 
e relaxamento). Não foi possível obter essa informação em relação a três suspeitos porque o juiz considerou suas 
prisões tão absurdas que decidiu os casos imediatamente, sem dar oportunidade aos promotores e defensores para se 
manifestarem (uma decisão de relaxamento e duas de liberdade provisória sem medidas cautelares). 
145 O Relatório IDDD constatou que houve identidade entre a decisão e a manifestação de acusação em 460 dos 588 
casos observados (78,2%) (não está claro se esse cálculo considerou apenas as três principais decisões ou incluiu 
também diferenças sobre o montante de fiança ou outras medidas cautelares). Nota 84 supra, p. 48-49. 
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Audiência 16       Liberdade provisória apenas porque o promotor não requereu prisão 
preventiva  
Diego foi preso por dirigir sob a influência de álcool e por dirigir sem habilitação. Ele também foi 
acusado de lesão corporal por ter mordido um policial durante a prisão. Diego estava cumprindo 
pena de prisão em regime aberto por roubo. O promotor requereu a liberdade provisória sujeita à 
fiança. O juiz disse que Diego estava sendo solto apenas porque o promotor não havia pedido sua 
prisão preventiva. Caso contrário, o juiz teria mantido Diego detido porque os supostos crimes 
eram graves e seus antecedentes criminais eram desfavoráveis.146 
 
VII. Audiências de custódia e conformidade com parâmetros interamericanos de direitos 
humanos 
	
 A introdução de uma análise judicial presencial e sem demora de prisões ajudou a justiça 
estadual de São Paulo a melhorar, em geral, sua conformidade com parâmetros interamericanos de 
direitos humanos. Os dados coletados indicam que as audiências reduziram a taxa de prisão 
preventiva, aperfeiçoaram a identificação de prisões ilegais, tornaram o arbitramento de fiança 
mais sensível à igualdade material e contribuíram para a exposição de violência policial. 
 Esses efeitos positivos não devem, contudo, ofuscar a necessidade de melhorias adicionais e 
relevantes nas etapas iniciais da persecução penal. Apesar de a reforma ter tornado a justiça 
paulistana formalmente alinhada com o artigo 7.5 da CADH nos casos em que uma audiência de 
custódia é garantida,147 muitos obstáculos estão prejudicando a conformidade material com tal 
disposição (efetividade do controle judicial) e afetando os direitos dos suspeitos à liberdade 
pessoal, acesso à justiça em relação à integridade pessoal e devido processo legal. 

																																																								
146 Diego foi preso e concedido a liberdade provisória em março de 2016 sujeito ao comparecimento mensal em juízo 
para informar atividades e recolhimento domiciliar noturno. O julgamento está pendente. 
147	Em linha com a jurisprudência da CtIDH sobre o artigo 7.5, as audiências de custódia garantem uma análise 
presencial e sem demora de prisões por um juiz. Um conjunto de audiências que não cumpre o requisito presencial do 
artigo 7.5 refere-se ao caso de suspeitos hospitalizados, visto que a análise judicial é realizada in absentia nessas 
situações (“audiências fantasma”) Conferir a nota 76 supra. 
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a. Prisão preventiva e medidas cautelares não custodiais 
 
i. Redução na taxa de prisão preventiva 
 
 Dados oficiais revelam que 53,6% de todos os 18.418 suspeitos a quem foi garantida uma 
audiência de custódia na cidade de São Paulo de 24 de fevereiro de 2015 a 15 de março de 2016 
foram colocados em prisão preventiva.148 A comparação desse dado com a taxa de 61,3% em um 
estudo de 2012 indica um decréscimo relevante.149 Todavia, a falta de dados comparáveis do 
período anterior às audiências em São Paulo150 e de um grupo de controle (e.g., uma jurisdição em 
que as audiências ainda não foram implementadas) impede que se estabeleça inferência causal 
entre as audiências e a taxa de prisão preventiva. 
 Deixando inferência causal de lado, três fatores respaldam o argumento de que as audiências 
de custódia reduziram a taxa de prisão preventiva em São Paulo: (i) limitações do universo usado 
no cálculo da taxa de 53,6% sugerem que a taxa global (considerando os flagrantes que não 
incluíram uma audiência) seria ainda menor;151 (ii) a observação das audiências identificou 
atributos exclusivos da análise presencial de prisões que a torna capaz de reduzir a taxa de prisão 
preventiva (conforme explicado na seção VI);152 e (iii) as entrevistas corroboraram que as 
audiências reduziram a taxa em São Paulo.153 

																																																								
148 Relatório SAP, nota 74 supra. De forma similar à taxa de São Paulo, 54,1% dos indivíduos a quem se garantiu uma 
audiência de custódia no país até janeiro de 2017 foram mantidos presos. Conselho Nacional de Justiça, Dados 
Estatísticos: www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-
audiencia-de-custodia-no-brasil (consulta em 14 de abril de 2017). 
149 Relatório Sou da Paz/ARP, nota 73 supra, p. 10. 
150 O universo da taxa de prisão preventiva posterior à introdução das audiências de custódia não inclui dois conjuntos 
de suspeitos que estão abarcados pela taxa referente ao regime anterior: suspeitos soltos na delegacia depois de 
pagarem fiança e a maioria dos suspeitos presos às sextas-feiras, aos sábados e em dias antes de feriados (conforme 
explicado na nota 133). 
151 Devido às diferenças identificadas na nota 150, a taxa geral de prisão preventiva comparável aos 61,3% do regime 
anterior não é exatamente 53,6%. Os seguintes passos foram utilizados para estimar a taxa geral de prisão preventiva 
depois da introdução das audiências de custódia em São Paulo: 1. Excluindo os 497 suspeitos que tiveram suas prisões 
inicialmente analisadas por um juiz de plantão, a taxa de prisão preventiva nas audiências de custódia foi de 54,9% 
(8.838 de 17.921); 2. De acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 30.746 
suspeitos foram presos em flagrante na cidade de São Paulo entre maio de 2015 e fevereiro de 2016 (meses em que as 
audiências de custódia estavam funcionando plenamente e sobre os quais obtive dados completos). Comparando esses 
números com as informações oficiais sobre audiências de custódia, conclui-se que 50% dos suspeitos presos no mesmo 
período foram garantidos uma audiência de custódia e não tiveram sua prisão analisada inicialmente por um juiz de 
plantão (15.465 suspeitos); e 3. Considerando um cenário bem conservador em que (i) uma quantidade igual de 
indivíduos foi presa todos os dias, (ii) uma quantidade igual de suspeitos foi solta após pagar fiança na delegacia todos 
os dias e (iii) os juízes de plantão decretaram a prisão preventiva de todos os suspeitos que não pagaram fiança na 
delegacia, a taxa de prisão preventiva seria de 47,6%, substancialmente menor que 61,3%. 
152 Juntamente com a constatação de que as audiências de custódia melhoraram o cumprimento da obrigação de impor 
prisão preventiva excepcionalmente, as causas específicas desse efeito também melhoraram o respeito ao devido 
processo legal (CADH, art. 8o). A despeito dos desafios, a possibilidade para alguns suspeitos oferecerem sua versão 
dos fatos diretamente ao juiz (seção VI.b acima) e a introdução de uma defesa prévia obrigatória – depois de contato 
pessoal entre suspeitos e defensores (VI.c) – representam importantes avanços para o direito à defesa. Além disso, em 
relação à administração da justiça em geral, a presença dos suspeitos em juízo aumenta a qualidade das informações 
disponíveis para promotores personalizarem suas manifestações e para juízes decidirem os casos (VI.a). 
153 Por exemplo, o Juiz D disse que havia participado de um experimento em que autos de prisão em flagrante foram 
dados a um grupo de juízes para decidirem se colocariam ou não o suspeito em prisão preventiva. Em seguida, o vídeo 
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 A redução de taxas de prisão preventiva em um contexto em que tal medida não é 
excepcional representa, por si só, maior conformidade com a CADH. Pelas razões expostas em iv 
e v abaixo, decisões decretando prisão preventiva em São Paulo são em regra inconsistentes com 
os artigos 7 e 8.2 das CADH por se embasarem em fundamentos não autorizados pelo SIDH e por 
não serem as medidas cautelares menos restritivas. Ao evitar que muitos suspeitos sejam 
submetidos à tal arbitrariedade, as audiências de custódia são um importante passo na luta contra 
os abusos da prisão preventiva. 
 
ii. Melhor identificação de prisões ilegais 
 
 Audiências de custódia melhoraram a identificação de prisões ilegais em São Paulo, 
aprimorando a conformidade da justiça estadual com parâmetros internacionais que proíbem 
prisões ilegais e arbitrárias154 e com o direito constitucional de ter uma prisão ilegal imediatamente 
relaxada (artigo 5o, LXV). 
 Dados mostram que os juízes paulistanos relaxaram 6,2% das prisões analisadas em 
audiências de custódia até 15 de março de 2016.155 Um estudo de 2012 indicou uma taxa de 
relaxamento de 1,1%.156 Apesar das diferenças nos universos, a análise desses dados sob premissas 
conservadoras sustenta a hipótese de que a taxa geral de relaxamento de prisões em São Paulo 
aumentou após as audiências.157 Isso significa que muitos suspeitos que atualmente estão tendo 
suas prisões relaxadas sofreriam medidas cautelares, incluindo prisão preventiva, caso uma 
audiência não fosse garantida.158 
 Conforme explicado na seção VI, a presença dos suspeitos em juízo permite uma melhor 
avaliação das suas condições pessoais e pode lhes garantir uma oportunidade de oferecer a sua 
versão dos fatos, informações que podem levar os juízes a relaxarem prisões nos casos em que os 
autos de prisão em flagrante carecem de indícios preliminares de ilicitude. A defesa prévia 
obrigatória aumenta as chances de relaxamento pois os juízes agora são expostos a argumentos 
sobre a ilegalidade de prisões antes de decidirem. Por fim, promotores podem se sensibilizar pela 
vulnerabilidade social e versão dos fatos dos suspeitos e pedir o relaxamento de prisões em casos 
em que sua manifestação padrão normalmente seria mais severa.159 
 

																																																								
da audiência foi mostrado e os juízes foram questionados se decretariam a prisão preventiva da pessoa. A quantidade 
de juízes que decretaram a prisão foi consideravelmente menor após a apresentação do vídeo. 
154 Conferir a diferença entre prisões arbitrárias e ilegais em CtIDH, Wong Ho Wing, ¶¶ 237-238. 
155 Relatório SAP, nota 74 supra. 
156 Relatório Sou da Paz/ARP, nota 73 supra, p. 17. 
157 Devido às diferenças identificadas na nota 150, a taxa geral de relaxamento comparável aos 1,1% do regime anterior 
não é exatamente 6,2%. Usando as etapas 1 e 2 explicadas na nota 151 e considerando um cenário bastante conservador 
em que juízes de plantão não relaxaram nenhuma prisão, a taxa geral de relaxamento após as audiências seria de 
3,05%. 
158 A melhor identificação de prisões ilegais assume ainda mais importância ao se considerar que: (i) 47,6% das 
decisões de relaxamento em audiências de custódia em São Paulo até 15 de março de 2016 foram tomadas em casos 
de tráfico de drogas; (ii) 71,1% dos suspeitos acusados de tráfico de drogas foram colocados em prisão preventiva em 
São Paulo no período; e (iii) alguns juízes consideram que para o tráfico de drogas há apenas dois resultados possíveis: 
relaxamento ou prisão preventiva (ver item VII.a.iv.2 abaixo). Relatório SAP, nota 74 supra. 
159 As Audiências 1, 8, 12, 14, 15, 23 e 26 demonstram como esses atributos da análise judicial presencial 
aperfeiçoaram a identificação de prisões ilegais. O debate é afetado positivamente mesmo quando juízes não aceitam 
argumentos requerendo o relaxamento de prisões. 
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iii. Arbitramento de fiança mais sensível à igualdade material 
 
 O artigo 1.1 da CADH requer que o Estado assegure direitos sem discriminação em razão de 
condição econômica. O artigo 24 estende tal garantia aos direitos previstos domesticamente para 
além do rol da CADH.160 
 O direito a não ser colocado em prisão preventiva quando medidas cautelares não custodiais 
são suficientes é um corolário do direito à presunção de inocência (CADH, artigo 8.2) e um direito 
expressamente garantido pelo CPP.161 Como resultado, juízes não podem impor um tratamento 
inferior a suspeitos devido à sua condição econômica ao decidirem se alternativas à prisão são 
suficientes para conter riscos autorizadores de medidas cautelares. Nesse sentido, os artigos 325.1 
e 326 do CPP instruem os juízes a considerarem a condição econômica dos indivíduos no 
arbitramento da fiança.162 
 Audiências de custódia apresentam atributos que tendem a reduzir a quantidade de suspeitos 
sendo encarcerados devido à pobreza,163,164 o que aumenta o respeito aos direitos à não-
discriminação e à igualdade perante a lei. No antigo regime de análise exclusivamente escrita, a 
incapacidade dos suspeitos de pagar a fiança devido à pobreza não era tão evidente para os juízes 
e a dispensa da fiança dependia de pedidos específicos posteriores.165 Ao melhorarem a exposição 
das condições socioeconômicas dos suspeitos, as audiências de custódia levaram: 1. promotores 
em São Paulo a pedirem fiança menos vezes e em quantias menores; 2. defensores a se 
manifestarem sobre a fiança antes da tomada de decisão; e 3. as decisões a serem melhor 
informadas e consequentemente mais justas.166 

																																																								
160 Conferir a diferença entre esses artigos em CtIDH, Flor Freire v. Equador, No. 315, ¶ 112 (31 de agosto de 2016). 
161 Conferir a nota 46 supra. 
162 STF, Habeas Corpus 129.474, 22 de setembro de 2015 (“a situação econômica do réu é o principal elemento a ser 
considerado no arbitramento do valor da fiança”). 
163 Juízes concederam liberdade provisória condicionada à fiança a 14 dos 202 suspeitos cujas audiências foram 
observadas (6,9%). Tais decisões representaram 18,2% das liberdades provisórias (14 dentre 77 suspeitos). Os 
montantes de fiança variaram de R$ 260 a 5.000 e a média foi de R$ 1.250. O Juiz E afirmou que ele raramente arbitra 
fiança porque quase todo mundo comparecendo às audiências de custódia é pobre (“99%”). O Relatório IDDD 
identificou que juízes arbitraram fiança a 8,8% dos casos na sua amostra (52, supondo que essa informação tenha sido 
registrada em relação a todos os 588 suspeitos incluídos no estudo). Juízes arbitraram fiança de até dois salários 
mínimos (R$ 1.580) em 46 desses casos. Nota 84 supra, p. 56. 
164 Dados referentes às audiências de custódia realizadas em São Paulo até 15 de março de 2016 monstram que os 
juízes arbitraram fiança em 9,7% dos casos. Relatório SAP, nota 74 supra. Um estudo de 2012 indiciou uma taxa de 
de arbitramento de fiança de 19,1%, considerando apenas suspeitos que seriam elegíveis para uma audiência de 
custódia no regime atual, i.e., aqueles que não foram soltos na delegacia após pagarem fiança. No entanto, as 
diferenças nos universos (nota 150 supra) e o fato de que não há informação suficiente para testar a hipótese de que 
houve redução no uso de fiança sob premissas conservadoras – como pode ser feito com as taxas de prisão preventiva 
e relaxamento (notas 151 e 157 supra) – impedem a comparação de tais taxas com segurança. 
165 Somente entre setembro de 2015 e dezembro de 2016, o STJ cassou a fiança e soltou pelo menos 24 réus por 
incapacidade financeira após terem ficado presos de 12 dias a um ano e dois meses. Habeas Corpus 324.118, 327.586, 
328.465, 329.196, 329.464, 331.007, 333.166, 334.005, 337.399, 337.520, 345.353, 348.146, 349.233, 350.847, 
352.040, 353.167, 362.907, 363.511, 370.098 e 371.867 e Recursos Ordinário em Habeas Corpus 55.124, 63.700, 
73.854 e 76.689. 
166 As Audiências 2, 3, 4 e 29 ilustram como a análise judicial presencial é capaz de tornar o arbitramento de fiança 
mais sensível à igualdade material. O Defensor Público P explicou que a redução no arbitramento de fiança após as 
audiências de custódia era perceptível pela redução ocorrida na quantidade de habeas corpus que ele estava impetrando 
com pedido de dispensa de fiança nos casos em que os suspeitos não conseguem pagá-la. O Relatório Geral do MJ 
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iv. Fundamentação generalizada de prisão preventiva em riscos não processuais 
 
 Apesar da redução na taxa de prisão preventiva, o fato de que mais da metade dos suspeitos 
levados a juízo em São Paulo ainda estão sendo mantidos presos durante o processo (53,6%) indica 
que a reforma ainda não atingiu seu objetivo: tornar prisões preventivas excepcionais, conforme 
exigido pelo SIDH.167,168 
 Nesse sentido, juízes que experienciaram a transição explicaram que a presença dos 
suspeitos em juízo não mudou, em regra, os casos em que decretam prisão preventiva.169 
Defensores públicos estão confiantes da redução,170 mas conscientes de que a maioria dos casos 
está sendo decidida da mesma forma. 
 O argumento de que a taxa de prisão preventiva não é excessiva porque os suspeitos que 
estão sendo encarcerados apresentam riscos legítimos que não podem ser eliminados por medidas 
menos restritivas171 não se sustenta em São Paulo. Padrões decisórios revelam que a justificativa 
determinante em decisões de prisão preventiva é inconsistente com parâmetros interamericanos de 
direitos humanos. 
 
1. Ubiquidade de considerações relacionadas à ordem pública 
 
 A pesquisa revelou que decisões em audiências de custódia são determinadas 
majoritariamente pela análise dos riscos que os suspeitos oferecem à ordem pública. Em regra, os 
juízes apenas dizem nas audiências se os suspeitos estão sendo soltos ou não, sem especificar os 
fundamentos legais da prisão preventiva. A constatação de que as decisões são fundamentadas no 
risco à ordem pública decorre da análise das decisões escritas, das entrevistas com os atores 
judiciais, da falta de confiabilidade dos elementos relacionados ao risco de fuga e da identificação 
dos principais fatores específicos aos casos que ditam as decisões. 
 Decisões escritas. Foi possível acessar a decisão escrita de 96 dos 100 casos observados em 
que os suspeitos foram colocados em prisão preventiva.172 Todas as 96 decisões acessadas 
mencionaram a garantia da ordem pública como fundamento para manter os indivíduos detidos.173 
																																																								
sobre Audiências de Custódia alerta sobre o risco de generalizações para outras jurisdições, uma vez que dados 
indicam que o recurso à fiança aumentou em Minas Gerais após as audiências de custódia. Nota 81 supra, p. 48. 
167 As chances de prisão preventiva aumentariam se suspeitos inelegíveis para tal medida fossem excluídos. Nesse 
sentido, 65,9% de todos os 13.222 suspeitos acusados de tráfico de drogas, roubo ou furto qualificado (crimes sempre 
elegíveis para prisão preventiva) que comparecerem a uma audiência de custódia em São Paulo até 15 de março de 
2016 foram mantidos presos. 
168 A taxa de prisão preventiva decorrente das audiências de custódia realizadas na cidade do Rio de Janeiro durante o 
primeiro ano do projeto foi consideravelmente mais alta. (essa taxa inclui tanto suspeitos dentro e fora dos critérios 
de elegibilidade para prisão preventiva) DPRJ, nota 118 supra, p. 6. 
169 Juízes A e B. 
170 Por exemplo, o Defensor Público M, que atuava na análise judicial de prisões há mais de uma década, disse que a 
introdução das audiências de custódia havia sido a reforma mais promissora que ele havia presenciado. 
171 O Juiz D afirmou que a taxa de prisão preventiva de 50% era adequada e que os juízes gerariam “caos social” se 
soltassem mais suspeitos. O Juiz H expressou uma opinião similar, mas reconheceu que “é difícil saber o que 
aconteceria de verdade…” 
172 94 dessas decisões estavam disponíveis na internet pois seus processos são públicos. Tive acesso, ao final das 
audiências, à decisão escrita de dois dos seis casos de prisão preventiva cujos processos correm em segredo de justiça. 
173 Os seguintes trechos de decisões escritas ilustram como a prisão preventiva é utilizada para garantir a ordem 
pública: “Trata-se de crime [roubo] de extrema gravidade e violência que tem causado repúdio e enorme insegurança 
à comunidade laboriosa e ordeira do País, sendo necessário manter a prisão.” “O comportamento da indiciada – que 
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74 decisões incluíram pelo menos um dos outros dois fundamentos legais da prisão preventiva 
(risco de fuga e risco de obstrução processual).174 Não obstante parte considerável das decisões 
mencionem esses fundamentos de natureza processual, as entrevistas com atores judiciais 
descartaram sua relevância. 
 Entrevistas. Todos os nove juízes entrevistados afirmaram que a maioria das decisões são 
tomadas com base em preocupações com a garantia da ordem pública. Riscos processuais foram 
caracterizados, em geral, como secundários, acessórios e raramente decisivos.175 Promotores 
explicaram que, apesar de mencionarem com frequência os três fundamentos legais da prisão 
preventiva no final das suas manifestações, eles consideram a garantia da ordem pública como a 
justificativa que provavelmente será aceita pelos juízes.176 Defensores públicos foram unânimes 
acerca da natureza decisiva das considerações de ordem pública nas audiências de custódia. 
 Indícios de risco de fuga. Juízes tendem a avaliar o risco de fuga por meio de indícios 
relacionados aos vínculos dos suspeitos à comunidade, tais como residência fixa e ocupação legal. 
Como essa informação geralmente é fornecida oralmente pelos próprios suspeitos na delegacia ou 
na audiência, juízes hesitam em decidir sobre prisão preventiva com base na avaliação do seu risco 
de fuga. Além disso, mesmo quando a defesa apresenta documentos comprovando os vínculos dos 
suspeitos à comunidade, juízes dificilmente os liberam quando consideram que sua soltura 
representará um risco à ordem pública.177 
 
Audiência 17       Prova documental como insuficiente para descartar a prisão preventiva 
Cristiano foi preso pelo suposto roubo de um celular, agravado pelo auxílio de um menor. O 
advogado de Cristiano apresentou uma conta de energia elétrica atestando residência fixa e 
também sua carteira de trabalho indicando que ele trabalhava em um consultório de dentista. O 
juiz decretou a prisão preventiva e a justificou no risco que Cristiano apresentava à ordem pública, 
dado que os supostos fatos eram graves.178 

																																																								
tem péssimos antecedentes criminais, é reincidente em crimes dolosos (nove condenações criminais) e está atualmente 
foragida – demonstra que sua liberdade gera insegurança na população, que é exposta a indivíduos que sempre que 
em liberdade voltam a delinquir.” 
174 54 decisões mencionaram os dois fundamentos, 12 mencionaram o risco de fuga e oito mencionaram o risco de 
obstrução processual. O relatório Liberdade em Foco também constatou que uma parcela relevante de decisões de 
prisão preventiva mencionam riscos processuais juntamente com a garantia da ordem pública. Nota 100 supra, p. 59. 
175 O Juiz E explicou que o risco de fuga tende a não ser o foco das audiências de custódia porque os suspeitos 
geralmente são pobres (“nós não temos bandidos internacionais, é tudo pobre; ele não vai para outro estado, ele não 
vai pegar um avião e ir para a Suíça se esconder; então, ele pode ser facilmente achado pela polícia, por mais que ele 
fique um tempo foragido”). 
176 Promotores J, L e Y. 
177 Os Defensores N e P identificaram os seguintes padrões: (i) se o juiz acredita que a soltura do suspeito colocará a 
ordem pública em risco e o suspeito não apresentou prova dos seus vínculos à comunidade, a decisão escrita justificará 
a prisão preventiva mencionando tanto o risco à ordem pública como riscos processuais; (ii) se o juiz acredita que a 
soltura do suspeito colocará a ordem pública em risco e o suspeito apresentou prova dos seus vínculos à comunidade, 
a decisão escrita justificará a prisão preventiva com base no risco à ordem pública e esclarecerá que a prova de vínculos 
à comunidade não impede a decretação de prisão preventiva (Audiência 17); e (iii) se o juiz acredita que a soltura do 
suspeito não colocará a ordem pública em risco, o juiz concederá a liberdade provisória independentemente da 
apresentação de prova de vínculos à comunidade. O Juiz B reconheceu que preferiria ter mais informações acerca da 
periculosidade do suspeito, especificamente antecedentes criminais mais confiáveis, do que informações mais precisas 
sobre seus vínculos à comunidade. 
178 Cristiano foi preso em flagrante e colocado em prisão preventiva em dezembro de 2015. Ele foi condenado em abril 
de 2016 a cinco anos e quatro meses de prisão, começando em regime aberto, e a multa de 13/30 do salário mínimo. 
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 Apesar de indefinida e potencialmente abrangente em excesso, juízes têm interpretado a 
“garantia da ordem pública” principalmente como prevenção de futuros crimes.179 As entrevistas 
foram esclarecedoras sobre a percepção dos juízes em relação ao conflito entre o uso da prisão 
preventiva para prevenção de crimes e o direito dos suspeitos à presunção de inocência. Conforme 
explicado por um juiz: 

“As pessoas vindo na audiência de custódia foram presas em flagrante então não se 
pode dizer que elas gozam de uma presunção de inocência absoluta, porque há 
elementos contra elas. Como um princípio, o direito à presunção de inocência tem que 
ser proporcional a outros princípios constitucionais e o princípio do outro lado da 
balança é a segurança pública.”180 
 

Conformidade seletiva com o direito internacional dos direitos humanos 
 A introdução das audiências de custódia e a justificação sistemática da prisão preventiva no 
risco à ordem pública evidenciam a preocupante prática de conformidade seletiva com o direito 
internacional dos direitos humanos. Todos os atores judiciais envolvidos com as audiências de 
custódia estão cientes de que a reforma está adequando a prática brasileira à CADH. No entanto, 
ninguém mencionou espontaneamente, seja nas audiências ou nas entrevistas, a proibição 
estabelecida pelo SIDH contra o uso de prisão preventiva para fins de incapacitação. Defensores 
públicos e juízes referiram-se apenas aos parâmetros do STF, que permitem o uso de prisão 
preventiva para conter suspeitos perigosos desde que a decisão não esteja justificada por razões 
abstratas. Tal abordagem confirma a inclinação das autoridades brasileiras de recorrerem de forma 
seletiva à interpretação dada por organismos de direitos humanos a normas de tratados 
internacionais.181 

 

																																																								
O juiz decidiu por um regime de prisão mais leve porque o crime não resultou em prejuízo para a vítima e Cristiano 
não tinha antecedentes criminais, demonstrou ter sólidos vínculos à comunidade e confessou o crime. A prisão 
preventiva revelou-se desproporcional à sentença recebida. 
179 Essa interpretação da “garantia da ordem pública” é a mais compatível com a sistemática do CPP porque a sua 
cláusula geral sobre os riscos que medidas cautelares devem combater (art. 282, I) prevê apenas o risco de fuga, o 
risco de obstrução processual e o risco de prática de infrações penais. 
180 Juiz G. A relativização do direito a ser presumido inocente em nome da efetividade judicial e da segurança pública 
encontra-se na recente mudança de jurisprudência do STF para permitir que condenações emitidas por tribunais de 
segunda instância sejam executadas. Habeas Corpus 126.292, nota 31 supra, ¶¶ 18-30 (Min. Barroso, voto 
concordante). Se a aplicação dessa linha de raciocínio a casos em que tribunais de segunda instância consideraram 
réus como culpados já levanta dúvidas, a utilização de prisão preventiva como medida de segurança pública antes 
mesmo de denúncias serem oferecidas representa uma inversão patente do processo penal. 
181 André de Carvalho Ramos, Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova perspectiva na relação entre o Direito 
Internacional e o Direito Constitucional, 106/107 R. FAC. DIR. UNIV. SÃO PAULO 497, 511 (2011-2012). Em casos 
extremos, a postura do Judiciário nacional de ignorar a interpretação dada por órgãos internacionais de direitos 
humanos a tratados resultará em violações diretas de decisões internacionais vinculantes. Claro exemplo disso é a 
resistência do Brasil em cumprir com a decisão da CtIDH em Gomes Lund, que declarou que a lei de anistia brasileira 
viola a CADH. Id. p. 513, 518-519. Os Defensores Públicos Q e O confirmaram que, em regra, precedentes de cortes 
internacionais não são usados em casos criminais e, assim como o Defensor Público P, disseram que argumentos dessa 
natureza provavelmente não persuadiriam os juízes. Por essa razão, o Defensor Público P afirmou que a única forma 
de reduzir a fundamentação de prisões preventivas no risco à ordem pública seria revogando a previsão do CPP que 
autoriza tal justificativa. O Defensor Público O apoiou a “exclusão completa da possibilidade de fundamentar prisão 
preventiva na ordem pública.” 
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Prisão preventiva como antecipação da pena 
 Questionados sobre como a prisão preventiva protege a ordem pública, alguns promotores e 
juízes mencionaram não apenas a prevenção de crimes, mas também a antecipação da pena devido 
à expectativa da sociedade de que os suspeitos não serão soltos.182 Conforme explicado por um 
juiz: 

“Pensa uma pessoa que não tem antecedentes criminais mas que cometeu um estupro 
ontem e está vindo aqui hoje. Se houver indícios de que a pessoa cometeu o estupro, 
dificilmente ela será solta. Seria um tapa na cara da sociedade soltar uma pessoa dessa, 
e também a pena é bem alta. Vamos manter essa pessoa presa até que a gente possa 
averiguar o que aconteceu.”183 

 
 Fatores decisivos. O caráter determinante de considerações relacionadas à ordem pública 
torna-se ainda mais evidente diante da constatação de que os dois principais fatores que guiam a 
análise judicial de prisões (natureza do crime e antecedentes criminais) relacionam-se à avaliação 
da periculosidade de suspeitos e da necessidade de puni-los imediatamente (lógicas fundadas na 
garantia da ordem pública). As entrevistas corroboraram a constatação de que a análise conjunta 
da natureza do crime e dos antecedentes criminais dita a maior parte das decisões: 
 Defensor público: “Tanto é que muitos juízes já têm a decisão pronta antes mesmo dos 
suspeitos serem trazidos para a sala de audiência. (...) Realmente, os elementos que os juízes 
sempre consideram é a gravidade em abstrato do crime e os antecedentes criminais.”184 
 Promotor: “Muitas vezes o crime não é cometido com violência ou grave ameaça, por 
exemplo um furto, mas nós pedimos a prisão preventiva pela contumácia. Por exemplo, o indivíduo 
que foi solto há pouco tempo e vem de novo.”185 
 Juiz: “A gravidade do crime aliada a esse aspecto subjetivo [antecedentes criminais] é 
sempre o que fundamenta a decisão. Mas isso não significa que uma pessoa acusada de um crime 
leve, como furto, mas com antecedentes criminais extremos não vai ser presa.”186 
 
2. Gravidade do crime187 
 
 Gravidade abstrata. A probabilidade de uma decisão de prisão preventiva em São Paulo 
varia substancialmente a depender do tipo penal. A comparação entre os três crimes mais 
recorrentes que sempre são elegíveis para prisão preventiva revela o forte peso do tipo penal nas 
																																																								
182 O Promotor Z explicou que o ímpeto dos promotores de obterem altas taxas de prisão preventiva decorre em parte 
da sua crença de que casos criminais estendem-se por muito tempo e de que o sistema de execução penal é leniente. 
O Juiz G disse que seria um pecado justificar prisão preventiva dessa forma. 
183 Juiz D. O Juiz H acrescentou que nos casos em que as chances de condenação são muito altas seria melhor para os 
suspeitos ficarem presos imediatamente – tendo em vista a detração da pena – do que aguardar o julgamento em 
liberdade e serem presos anos depois, quando suas vidas poderiam ter se restabelecido. 
184 Defensor Público O. Nessa linha, o Defensor Público M disse que a maioria das audiências de custódia “funcionam 
no piloto automático”, que “as decisões são tomadas usando uma tabelinha basicamente” e que “as exceções servem 
para confirmar a regra.” 
185 Promotor J. 
186 Juiz D. 
187 A noção de gravidade do crime, seja considerada em abstrato ou em concreto, não deve ser encarada como uma 
medida objetiva compartilhada por todos os juízes para ranquear crimes. Na verdade, juízes tendem a misturar 
elementos normativos (e.g., a pena cominada) com avaliações subjetivas ao ranquearem crimes, o que resulta em 
percepções diferentes sobre a gravidade de certos delitos. 
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decisões. Enquanto três em cada 10 indivíduos acusados de furto qualificado são colocados em 
prisão preventiva, 86,8% e 71,1% dos suspeitos presos em flagrante por, respectivamente, roubo 
e tráfico de drogas têm esse destino (Gráfico 4).188,189 Além do desrespeito pela presunção de 
inocência dos suspeitos, a imposição indiscriminada de prisão preventiva – seja por decorrência 
de normas legais190 ou de crenças dos juízes – viola seu direito a uma decisão individualizada.191 
 Elementos concretos. Junto com a gravidade abstrata dos crimes, as decisões nas audiências 
de custódia são fortemente influenciadas por elementos específicos das acusações. Alguns 
aspectos mencionados pelos juízes de maneira recorrente em decisões orais e escritas como razões 
para a decretação da prisão preventiva são o uso de armas em roubos, a quantidade e diversidade 
de drogas em casos de tráfico, o valor dos objetos subtraídos em furtos, a idade e o gênero das 
vítimas, a premeditação, o envolvimento de menores e a multiplicidade de agentes. Apesar de 
garantir individualização, o recurso de juízes a fatores concretos da acusação ainda viola o direito 
dos suspeitos à presunção de inocência.192 
 Conexão entre a gravidade do crime e a garantia da ordem pública. O papel decisivo da 
gravidade do crime na análise judicial de prisões reforça a constatação de que considerações 
relacionadas à ordem pública ditam as decisões em audiências de custódia. Enquanto suspeitos 
acusados de crimes menos graves não são vistos como ameaças (exceto aqueles com antecedentes 
criminais), suspeitos acusados de crimes graves são considerados perigosos. Analogamente, em 
casos de crimes graves, alguns juízes entendem ser necessário responder imediatamente às 
expectativas de justiça da sociedade por meio do encarceramento dos suspeitos, preocupação esta 
que não se manifesta com tanta força quando o crime não é grave.193,194 
 

																																																								
188 Relatório SAP, nota 74 supra. Além disso, 45 dos 69 suspeitos acusados de crimes sexuais foram colocados em 
prisão preventiva (65,2%). Em contraste, apenas 16,8% e 19,6% dos indivíduos acusados de, respectivamente, furto 
simples e receptação foram colocados em prisão preventiva (Gráfico 4). No que tange aos dois últimos percentuais, 
note-se que suspeitos acusados de furto simples ou receptação simples que não sejam reincidentes (números 
desconhecidos) não são sequer elegíveis para prisão preventiva, porque tais crimes são punidos com pena privativa de 
liberdade máxima de até quatro anos de prisão. 
because these crimes are punished with maximum prison terms of up to four years (see supra note 48). 
189 Dados referentes ao primeiro ano das audiências de custódia no Rio de Janeiro corroboram a constatação de que o 
tipo penal desempenha um papel fundamental no resultado da análise judicial. Enquanto apenas 32,6% dos suspeitos 
acusados de furto (simples ou qualificado) foram mantidos presos, 92,7% e 68,6% daqueles acusados de, 
respectivamente, roubo e crimes de drogas foram colocados em prisão preventiva. DPRJ, nota 118 supra, p. 26. 
190 Conferir na nota 51 supra casos da CtIDH sobre a vedação de restrições indiscriminadas à liberdade provisória. 
191 Conferir na nota 78 supra uma prática de gestão de casos que corrobora a influência decisiva do tipo penal. 
192 De fato, o Juiz C disse que as diferentes taxas de prisão preventiva por tipo penal deviam-se às circunstâncias 
específicas das acusações. Segundo ele, casos de tráfico de drogas e roubo tendem a ter elementos de gravidade, 
enquanto casos de furto geralmente envolvem coisas de pequeno valor.	
193 Juízes poderiam se referir à gravidade do crime para demonstrar riscos processuais argumentando, por exemplo, 
que um suspeito acusado de um roubo violento poderia obstruir o processo ao ameaçar vítimas ou testemunhas. Não 
obstante, a pesquisa revelou que juízes referem-se, em geral, ao tipo penal e às suas circunstâncias específicas para 
demonstrar um risco à ordem pública. 
194 O argumento de que o tipo penal influencia fortemente as decisões em audiências de custódia não foi testado por 
meio de um estudo quantitativo ajustado em relação a potenciais fatores de confusão. 
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Audiência 18        Gravidade do tráfico de drogas 
Pedro foi preso acusado de tráfico de drogas. A quantidade de drogas atribuída a ele foi substancial: 
72 tubos de cocaína, 61 trouxinhas de maconha e oito frascos pequenos de lança-perfume. Na 
decisão escrita, o juiz considerou que, apesar de Pedro não ostentar condenações, sua soltura 
ameaçaria a ordem pública devido às consequências danosas do tráfico. O juiz acrescentou que a 
proibição constitucional de arbitrar fiança para suspeitos acusados de tráfico de drogas reforçava 
a necessidade da prisão preventiva.195,196 
 
Audiência 19      Pedido de liberdade provisória pois o crime de estelionato não é violento 
Giovana foi presa acusada de estelionato e falsidade ideológica. A despeito da elegibilidade dos 
crimes para prisão preventiva, o promotor requereu a soltura de Giovana: “Considerando a 
natureza do crime, que não foi cometido com violência ou grave ameaça, e também tendo em 
mente que ela não ostenta antecedentes criminais, eu requeiro a liberdade provisória com fiança, 
tendo em conta a natureza econômica do crime.”197 
 
 

																																																								
195 Acessaram-se 28 decisões de prisão preventiva de casos de tráfico de drogas cujas audiências foram observadas. 
13 delas mencionaram a proibição de fiança em casos de tráfico (previsão constitucional ou do CPP) ou a proibição à 
liberdade provisória da Lei de Tóxicos, ou ambas, como argumentos para decretação de preventiva. 
196 Pedro foi preso em flagrante e colocado em prisão preventiva em dezembro de 2015. Ele foi condenado em junho 
de 2016 a um ano e oito meses de prisão, começando em regime fechado. Pedro apelou da condenação e impetrou um 
habeas corpus pedindo para apelar em liberdade. A apelação está pendente. Em relação ao habeas corpus, o Tribunal 
de Justiça negou a liminar em junho e rejeitou-o em agosto. A defesa impetrou um habeas corpus no STJ contra essa 
decisão. O STJ concedeu a liminar em setembro e confirmou-a em novembro de 2016. 
197 Não foi possível conferir atualizações porque o processo tramita em segredo de justiça. 
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Audiência 20   Circunstâncias específicas de violência 
Gustavo foi preso acusado de roubar um caminhão carregado com fardos de cerveja. Sua versão 
foi de que havia combinado de levar o caminhão para um determinado lugar por R$ 200, mas que 
não sabia que ele era roubado. O juiz decretou a prisão preventiva. A decisão escrita afirmou: 
“Trata-se de crime cometido mediante o emprego de grave ameaça, exercido com o uso de arma 
de fogo e ainda mediante o concurso de pessoas, que contou ainda com a privação de liberdade de 
duas vítimas.”198 
 

Relaxamento ou prisão preventiva 
Dois juízes afirmaram, respectivamente, que em casos de tráfico de drogas e de tráfico de drogas 
e de roubo havia apenas dois resultados possíveis: relaxamento ou prisão preventiva, a depender 
do entendimento do juiz acerca da existência do crime. Nas suas palavras: “Eu sou muito estrito 
com tráfico de drogas, eu acho que tráfico de drogas é um crime seríssimo. Eu não dou liberdade 
provisória. Se eu acho que é um 28 [artigo da Lei de Tóxicos referente a usuários], eu relaxo;” e 
“Você acompanhou algumas das minhas audiências, você deve ter percebido. Roubo eu não 
concedo liberdade provisória. Tráfico eu não concedo liberdade provisória. Mas é questão de 
convicção, de convencimento de cada juiz. Para mim funciona assim.”199 
 

Gravidade do crime e proporcionalidade prospectiva 
Um juiz afirmou que o recurso à natureza do suposto crime garante que a medida cautelar será 
proporcional à pena esperada.200 De fato, o tipo penal desempenha um papel legítimo em decisões 
de prisão/liberdade provisória de duas formas: (i) determinando a elegibilidade do caso para prisão 
preventiva na ausência de reincidência (apenas crimes punidos com pena privativa de liberdade 
máxima superior a quatro anos); e (ii) eliminando a prisão preventiva do rol de medidas cautelares 
aplicáveis em casos em que o encarceramento provavelmente não seria a pena imposta no evento 
de uma condenação. Juízes deveriam se abster, todavia, de valer-se da gravidade do suposto crime 
para decidir que a prisão é a única medida cautelar cabível.201 
 
 
 
 

																																																								
198 Gustavo foi preso em flagrante e colocado em prisão preventiva em dezembro de 2015. O promotor propôs a 
suspensão condicional do processo sujeita ao comparecimento bimestral em juízo para informar atividades, proibição 
de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias sem autorização e proibição de frequentar festas populares com grande 
aglomeração de pessoas, bares, boates, casos de jogos e similares. Gustavo aceitou a proposta e o juiz suspendeu o 
processo em março de 2016. A prisão preventiva revelou-se desproporcional ao desfecho do processo. 
199 Juízes A e B. Os Juízes C, D, E, F, G e H disseram que concediam liberdade provisória a suspeitos acusados de 
roubo ou tráfico de drogas em determinadas circunstâncias (em especial se não fossem reincidentes). 
200 Juiz D. 
201 A prática de atribuir peso decisivo às acusações aumenta o número de falsos positivos (suspeitos que são mantidos 
presos mas que não cometeram crime) pois policiais podem estar sujeitos a incentivos perversos para aumentar o 
número de prisões. Nesse sentido, o Promotor L e o Defensor Público Q expressaram preocupação em relação à 
política que a Secretaria de Segurança Pública teria implementado em São Paulo de estabelecer uma meta de prisões 
para cada delegacia, o que teria levado policiais a conduzir operações em massa visando criminosos de menor 
potencial ofensivo (em especial pessoas em situação de rua e usuários de drogas) ou mesmo a forjar crimes. O crime 
de tráfico de drogas ilustra bem o risco de decidir sobre prisão preventiva com base na gravidade das alegações, já 
que se trata de um crime grave e facilmente forjável. 
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3. Antecedentes criminais 
 
 O segundo fator que determina o resultado das audiências são os antecedentes criminais dos 
suspeitos.202 Juízes utilizam suas interações passadas com o sistema de justiça criminal para avaliar 
seu risco de prática de infrações penais. 
 O termo “antecedentes criminais” abrange não apenas condenações definitivas, mas também 
condenações com recursos pendentes, inquéritos e processos em curso, prisões passadas e 
processos na vara da infância e juventude. O maior peso é atribuído a antecedentes criminais que 
gerariam reincidência caso os indivíduos fossem condenados pelo crime imputado.203 
Antecedentes mais leves como prisões passadas tendem a ser decisivos quando múltiplos. Os 
juízes também se preocupam com o quão recente os antecedentes criminais são, dado que episódios 
mais recentes são vistos como indícios de periculosidade atual. Finalmente, a gravidade do crime 
subjacente ao antecedente é importante.204 
 Casos com vários suspeitos como as Audiências 21 e 22 fornecem claros exemplos de como 
antecedentes criminais desempenham um papel central em audiências de custódia, visto que co-
suspeitos geralmente são acusados de terem o mesmo nível de envolvimento nos crimes. A 
influência dos antecedentes também transparece na maior parte dos casos com um suspeito único, 
tal qual a Audiência 23. 
 
Audiência 21         Decisões diferentes para co-suspeitos 
Anderson, Ronaldo e Erick foram presos acusados do furto qualificado de um carro. Anderson não 
possuía quaisquer antecedentes criminais. Ronaldo já havia cumprido pena de prisão, mas cinco 
anos haviam transcorrido da extinção da pena, tornando-o tecnicamente primário. Erick havia 
deixado a prisão menos de um mês antes e consequentemente incorreria em reincidência caso fosse 
condenado pelo novo crime. Com fundamento expresso na diferença entre os antecedentes 
criminais dos suspeitos, o juiz colocou apenas Erick em prisão preventiva e disse que estava dando 
uma chance a Ronaldo.205 
 

																																																								
202 Na observação de audiências, obtiveram-se informações claras sobre reincidência em relação a 188 suspeitos: 52 
eram reincidentes e 136 não. Juízes colocaram em prisão preventiva 69,2% dos suspeitos reincidentes e apenas 44,9% 
dos que não eram reincidentes. Um estudo com 300 suspeitos com antecedentes criminais (conceito que incluía tanto 
condenações como processos em curso) e 269 suspeitos sem antecedentes identificou que 88,7% dos que tinham 
antecedentes foram colocados em prisão preventiva em audiências de custódia em São Paulo. A taxa de prisão 
preventiva considerando todos os suspeitos foi de 61%. Relatório IDDD, nota 84 supra, p. 51 e 55. 
203 Suspeitos que nunca foram condenados são “primários” e suspeitos cujas penas foram extintas mais de cinco anos 
antes são “tecnicamente primários” (suspeitos pertencentes às duas categorias não são reincidentes). Apesar da 
mudança recente na jurisprudência do STF para autorizar a execução de condenações de tribunais de segunda instância 
(nota 31 supra), o conceito de reincidência permanece restrito a sentenças condenatórias transitadas em julgado. 
204 Os juízes lidam com o desafio de ter acesso restrito a antecedentes criminais em outros estados e a antecedentes 
em varas da infância e juventude. 
205 Eles foram presos em flagrante em dezembro de 2015. Anderson e Ronaldo foram concedidos a liberdade provisória 
sujeitos ao comparecimento mensal em juízo para informar atividades e recolhimento domiciliar noturno. O juiz 
suspendeu o processo em relação a Anderson após tentativas de citá-lo. Erick e Ronaldo foram condenados em junho 
de 2016. Erick foi sentenciado a oito meses em regime semiaberto e Ronaldo a serviços comunitários por oito meses. 
O processo foi retomado em relação a Anderson em novembro de 2016. Ele foi condenado em março de 2017 e 
sentenciado a oito meses de prisão (começando em regime aberto) – pena que foi substituída por serviços comunitários 
pelo mesmo período – e a multa de um décimo do salário mínimo. 
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Audiência 22   Medidas cautelares não custodiais diferentes 
Daniel e Rafael foram presos pelo suposto furto da bateria de um caminhão avaliada em R$ 270. 
Daniel nunca havia sido preso antes. Rafael havia cumprido recentemente duas sentenças por 
roubo. O promotor não requereu a conversão dos flagrantes em preventivas sustentando que as 
medidas seriam desproporcionais à falta de violência ou grave ameaça do suposto crime. O juiz 
concedeu a liberdade provisória a ambos os suspeitos, condicionada ao comparecimento periódico 
em juízo, e, devido à diferença nos seus antecedentes, acrescentou a medida de recolhimento 
domiciliar noturno apenas para Rafael.206 
 
Audiência 23      “Se a senhora não fosse reincidente, eu te encaminharia pra uma clínica” 
Lorena foi presa por tráfico de drogas com 47 porções de crack e R$ 80 em um ponto de venda de 
drogas. O defensor público argumentou que a quantidade de drogas apreendida era compatível 
com o uso pessoal de Lorena. O juiz decretou a prisão preventiva dizendo: “Não sei nem o que 
falar com a senhora. O problema é que você já foi presa por roubo e por tráfico de drogas. Se a 
senhora não fosse reincidente, eu encaminharia pra uma clínica.” Lorena havia saído da prisão dois 
dias antes para terminar de cumprir sua sentença em regime aberto.207 
 
 Um tipo mais leve de antecedente criminal que frequentemente desempenha um papel crucial 
é a chamada “reincidência na audiência de custódia”.208 O fato de que o indivíduo já foi solto em 
uma audiência de custódia – “foi dado um chance” nas palavras de alguns atores judiciais – e é 
levado novamente perante um juiz é interpretado como forte indicativo de um alto risco de 
criminalidade.209 Valer-se de processos em curso como fatores decisivos para incapacitar suspeitos 
inevitavelmente viola, contudo, seu direito a serem presumidos inocentes. 
 
Audiência 24   “Eu que soltei o senhor da última vez, né?”  
Fábio foi preso acusado de ter quebrado o vidro de um carro para subtrair bens. Assim que ele 
entrou na sala de audiência, o juiz perguntou: “Eu que soltei o senhor da última vez, né?”. Fábio 
fez que sim com a cabeça. Perguntado sobre abuso de substâncias, Fábio disse que usava “crack, 
cocaína, cachaça, tudo.” Ele já havia sido condenado sete vezes e havia comparecido perante o 
mesmo juiz uma semana antes por um crime semelhante. A despeito do argumento da defesa de 
que as prisões de Fábio relacionavam-se à sua vulnerabilidade social, o juiz decretou sua prisão 
preventiva.210	
 
 

																																																								
206 Daniel e Rafael foram presos em flagrante e concedidos a liberdade provisória em março de 2016. O julgamento 
ainda não foi agendado. 
207 Lorena foi presa em flagrante e colocada em prisão preventiva em março de 2016. Ela foi condenada em julho de 
2016 a sete anos de prisão, começando em regime fechado, e a multa de 23 salários mínimos. A apelação está pendente 
e o juiz não autorizou que Lorena apele em liberdade. 
208 O Relatório DPRJ identificou que 2,8% dos suspeitos compareceram a mais de uma audiência de custódia durante 
o primeiro ano do projeto na cidade do Rio de Janeiro. Nota 118 supra, p. 8. 
209 Conferir constatação semelhante em Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia, nota 81 supra, p. 48. 
210 Fábio foi preso e colocado em prisão preventiva em março de 2016. Fábio foi condenado em junho de 2016 a dois 
anos e quatro meses de prisão, começando em regime fechado. Sua apelação para reduzir a sentença foi negada 
provimento em março de 2017. Fábio foi absolvido em janeiro de 2017 da acusação relacionada à sua outra audiência 
de custódia. 
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Audiência 25        Insuficiência de medidas cautelares não custodiais 
Sérgio foi preso por tráfico de drogas depois de ser perseguido e parado pela polícia, que encontrou 
com ele 17 cápsulas de cocaína e seis porções de maconha. Sérgio havia sido posto em liberdade 
provisória sujeito a medidas alternativas três meses antes em uma audiência de custódia. O juiz 
decretou a prisão preventiva e explicou na decisão escrita que o encarceramento era necessário 
porque as medidas alternativas haviam sido ineficazes, claramente presumindo que Sérgio era 
culpado da nova acusação.211 
 

Poder preditivo da gravidade do crime e dos antecedentes criminais 
 O recurso à gravidade do crime e aos antecedentes criminais para prever a periculosidade do 
suspeito é justificado pelo suposto alto poder preditivo de tais fatores. Porém, em São Paulo, essas 
previsões não são fundadas em estatísticas sobre reincidência.212 A diversidade de abordagens dos 
juízes em relação aos casos em que a prisão preventiva é aplicável reforça a falta de objetividade 
de tais previsões. Mesmo que os juízes paulistanos fossem capazes de prever crimes com a precisão 
de ferramentas atuariais sofisticadas (70%),213 os 30% de falsos positivos ainda recomendariam o 
uso de medidas cautelares menos restritivas. 
 
v. Sistema falho de medidas cautelares não custodiais 
 
 A excepcionalidade da prisão preventiva relaciona-se intrinsecamente à existência de um 
sistema de medidas cautelares não custodiais que funcione bem. Se tais medidas não estiverem 
disponíveis ou forem vistas como ineficazes, juízes recorrerão à prisão preventiva com maior 
frequência.214 A prática em São Paulo revela falhas na disponibilidade e execução de medidas 
alternativas.215 
 Apesar da sua previsão legal, juízes ainda não podem impor monitoramento eletrônico em 
São Paulo.216 Defensores públicos expressaram tanto otimismo em relação ao seu potencial de 

																																																								
211 Sérgio foi preso em flagrante e colocado em prisão preventiva em dezembro de 2015. Ele impetrou um habeas 
corpus. O Tribunal de Justiça negou a liminar em fevereiro e rejeitou o habeas corpus em março de 2016. Ele foi 
condenado em abril de 2016 a dois anos de prisão, começando em regime semiaberto, e a multa de 6,7 salários 
mínimos. O juiz não autorizou Sérgio a apelar em liberdade. Sua apelação está pendente. Sérgio também foi condenado 
em abril no processo relacionado à sua outra prisão por tráfico de drogas. Ele foi sentenciado a dois anos e seis meses 
de prisão, começando em regime fechado, e a multa de 8,3 salários mínimos. O Tribunal de Justiça negou provimento 
a essa apelação em outubro de 2016. 
212 Desconsiderando momentaneamente críticas a avaliações de risco (clínicas ou atuariais) em decisões sobre 
liberdade ou prisão, estudos indicam que métodos atuariais são superiores a métodos clínicos devido à maior 
capacidade preditiva, uniformidade e consistência. Edward E. Rhine, Joan Petersilia e Kevin R. Reitz, The Future of 
Parole Release: A Ten-Point Reform Plan, em CRIME AND JUSTICE: REINVENTING AMERICAN CRIMINAL JUSTICE 46 
(Michael Tonry ed., 2017). 
213 Id. citando Don Andrews, James Bonta e J. Stephen Wormith, Level of Service/Case Management Inventory 
(LS/CMI): An Offender Assessment System: User’s Manual, Multi-Health Systems, Inc. (2014). 
214 O Juiz E disse que a imposição de prisão domiciliar e recolhimento domiciliar sem mecanismos de supervisão 
ameaçava desacreditar o Judiciário porque os suspeitos rapidamente percebem que tais medidas são ineficazes. 
215 Para além desses desafios estruturais, a pesquisa revelou que os juízes em São Paulo às vezes impõem medidas 
cautelares alternativas à prisão que são incompatíveis com a realidade dos suspeitos, a exemplo do recolhimento 
domiciliar noturno para pessoas em situação de rua (duas vezes na amostra deste estudo). Corroborando essa 
constatação em escala nacional, conferir o Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia, nota 81 supra, p. 51. 
216 Em visita no dia 16 de setembro de 2016, o Promotor L relatou que não havia expectativa de quando a Secretaria 
de Segurança Pública disponibilizaria monitoramento eletrônico. 
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reduzir a taxa de prisão preventiva como preocupação de que ele expanda o controle sobre 
indivíduos que estariam sob um regime mais brando caso a medida não estivesse disponível.217 Os 
juízes explicaram, em geral, que estariam dispostos a soltar uma parcela dos suspeitos pois o medo 
de detecção decorrente do monitoramento desestimularia a prática de delitos.218 
 As medidas alternativas mais usadas em São Paulo são o comparecimento periódico em juízo 
para informar atividades (69 vezes na amostra de 202 suspeitos desta pesquisa), a proibição de 
ausentar-se da comarca sem autorização (39 vezes) e o recolhimento domiciliar noturno (30 
vezes).219,220 A execução das duas últimas medidas requer mecanismos de supervisão. Todavia, a 
prática revela que violações a tais condições somente serão detectadas caso policiais abordem os 
suspeitos por razões autônomas.221 
 Falhas na execução de medidas cautelares também estão relacionadas à resistência dos juízes 
em utilizar prisão domiciliar, alternativa que foi aplicada a apenas quatro suspeitos em São Paulo 
até 15 de março de 2016.222 Visto que a prisão domiciliar é aplicável apenas a suspeitos que, de 
outro modo, seriam colocados em prisão preventiva (indivíduos cuja liberdade apresenta riscos), 
os juízes hesitam em concedê-la na ausência de mecanismos confiáveis de supervisão, tais como 
monitoramento eletrônico.223	
 
b. Combate a violações do direito à integridade pessoal de suspeitos 
 
 O artigo 5.2 da CADH proíbe a tortura e outros TCDDs. Trata-se de uma obrigação que 
integra o jus cogens do direito internacional, persistindo mesmo nas circunstâncias mais difíceis.224 

																																																								
217 Defensores Públicos M e P. O CNJ prevê esse risco e determina que juízes devem impor monitoramento eletrônico 
apenas a suspeitos que seriam negados a liberdade provisória caso a medida não estivesse disponível. Resolução 213, 
Protocolo I, § 3.1.V.a). Conferir a defesa do uso de monitoramento eletrônico em substituição à fiança para conter o 
risco de fuga de suspeitos não perigosos nos Estados Unidos em Samuel Wiseman, Pretrial Detention and the Right 
to Be Monitored, 123 YALE L. J. 1118 (2014). 
218 A crença dos juízes de que o monitoramento eletrônico reduziria as taxas de prisão preventiva devido à sua 
capacidade de impedir suspeitos de cometerem crimes reforça a constatação de que os juízes utilizam a prisão 
preventiva basicamente para garantir a ordem pública (item VII.a.iv). 
219 No total, juízes impuseram 160 medidas cautelares (incluindo fiança 14 vezes) a 73 suspeitos na amostra desta 
pesquisa. A obrigação de comparecimento periódico em juízo foi mensal em 40 casos, bimestral em 19 casos, 
trimestral em quatro casos e não especificada em seis casos. Suspeitos foram proibidos de deixar a comarca sem 
autorização por mais de oito dias em dois casos, 10 dias em 21 casos, 15 dias em quatro casos, 20 dias em um caso, 
30 dias em um caso e por um período não especificado em 10 casos. O recolhimento domiciliar noturno foi imposto 
a 25 suspeitos entre as 22 e as 6 horas e a cinco suspeitos em horários diferentes. Juízes estenderam o recolhimento 
domiciliar aos dias de folga em dois casos. Outras medidas cautelares impostas foram: proibição de comparecer a 
bares e boates (dois casos), proibição de ausentar-se do país (dois casos), apreensão do passaporte (dois casos), 
proibição de manter contato com a suposta vítima e de retornar para sua casa (ambas aplicadas uma vez em um caso 
de violência doméstica). 
220 O Relatório IDDD constatou que 60,7% das 280 medidas alternativas na sua amostra foram comparecimento 
periódico em juízo, 18,6% foram proibição de ausentar-se da comarca e 18,2% foram recolhimento domiciliar. Nota 
84 supra, p. 57. 
221 O Juiz E sugeriu a adoção de supervisão policial por amostragem para melhorar o cumprimento dessas medidas. 
222 Relatório SAP, nota 74 supra.	
223 Apesar desses desafios, o Defensor Público P explicou que as audiências de custódia tiveram o efeito positivo de 
criar um espaço em que os defensores podem instruir as pessoas sobre como cumprir com medidas alternativas à 
prisão, o que teria levado, em geral, a um maior cumprimento de tais medidas (exceto no caso de dependentes químicos 
e pessoas em situação de rua). 
224 CtIDH, Espinoza Gonzáles, ¶ 141. A Constituição Federal veda de maneira absoluta a tortura em seu artigo 5o, III. 
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Para além do artigo 5.2, “todo uso de força que não seja estritamente necessário diante do 
comportamento da pessoa detida constitui uma afronta à dignidade humana,” em violação ao artigo 
5.1.225 O direito de acesso à justiça decorre dos artigos 1.1, 8.1 e 25 da CADH e requer que todo o 
necessário seja feito, dentro de um tempo razoável, para saber a verdade e para investigar, 
processar e punir, conforme apropriado, aqueles eventualmente considerados responsáveis.226  
 A análise judicial presencial e sem demora de prisões objetiva facilitar a denúncia de 
violência – já que uma oportunidade é dada para que suspeitos relatem abusos a um agente 
imparcial e independente – e aumentar a efetividade das investigações – visto que a avaliação 
imediata de sinais de violência evita a perda de evidências.227 
 Até 28 de fevereiro de 2017, 2.700 dos 41.287 suspeitos levados a uma audiência de custódia 
em São Paulo (7%) denunciaram violência policial.228 Além das declarações dos suspeitos, o 
elemento visual ajuda os juízes a decidirem sobre a abertura de investigações. Os casos abaixo 
exemplificam o fenômeno que se espera expor com as audiências. Apesar de a Audiência 26 
referir-se a uma conduta fora de serviço, o caso indica como tortura ainda é praticada por agentes 
estatais de segurança. 
 
Audiência 26                   Tortura gravada 
Ricardo foi preso acusado de subtrair uma lata de tinta de uma construção e em seguida ameaçar 
seguranças privados com uma faca. Vítor, um dos seguranças, também era agente socioeducativo 
na Fundação Casa.229 Vítor imobilizou Ricardo e o conduziu à delegacia, onde Ricardo relatou que 
Vítor o havia torturado e gravado a tortura com um celular. O delegado acessou a mídia do celular 
de Vítor e encontrou um vídeo onde ele chutava o rosto de Ricardo e pisava no seu peito enquanto 
questionava sobre o suposto roubo. Vítor foi preso na delegacia. Antes da audiência deste caso, 
enquanto eu observava a audiência na sala adjacente àquela em que Ricardo e Vítor seriam levados, 
pude ouvir quando o juiz e outros atores judiciais assistiram ao vídeo. Foi possível identificar 
questionamento, gritos, choro e risadas. Na audiência, Ricardo relatou que Vítor o algemou com 
as mãos para trás e lhe deu “muito chute, choque e coronhada,” fazendo-o até urinar nas calças. O 
defensor público de Ricardo requereu o relaxamento da prisão argumentando que ela estava 

																																																								
225 CtIDH, Espinoza Gonzáles, ¶ 184. Para além dos atos de tortura, a CtIDH considerou que o artigo 5.1 havia sido 
violado devido à agressão sofrida pela vítima por policiais que a forçarem a entrar na viatura, incluindo uma pancada 
na parte de trás da sua cabeça. Conferir também J., ¶ 363. 
226 CtIDH, Tenorio Roca e outros v. Peru, No. 314, ¶ 237 (22 de junho de 2016). O artigo 8o da Convenção 
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura reforça a obrigação de investigar alegações de tortura e outros TCDDs. 
227 O Juiz F e o Defensor Público M frisaram que a realização de um exame médico no fórum, longe das delegacias 
de polícia, havia sido uma das mudanças das audiências que aperfeiçoaram o combate de abusos ao assegurar relatórios 
médicos mais independentes. Conferir na nota 251 infra os desafios dos exames médicos em São Paulo. 
228 Nota 148 supra. Esse dado refere-se à quantidade de audiências em que o juiz considerou que havia indícios 
suficientes para abrir uma investigação. Pelos motivos analisados nesta seção, tal dado provavelmente subestima a 
quantidade de suspeitos que fizeram alegações plausíveis de violência. Na amostra de 201 suspeitos deste estudo (essa 
informação não foi registrada para um indivíduo cuja audiência foi realizada in absentia), 32 indivíduos denunciaram 
violência (15,9%). 23 deles acusaram agentes estatais e nove acusaram agentes não estatais. O Relatório IDDD 
constatou que 141 dos 588 suspeitos da sua amostra alegaram violência (24%), nota 84 supra, p. 68. 
229 O argumento de que esse caso evidencia a prática recorrente de tortura por agentes estatais torna-se mais persuasivo 
à luz das medidas cautelares recentemente adotadas pela CIDH determinando que o Brasil proteja a vida e a integridade 
pessoal dos adolescentes detidos em um centro de detenção juvenil na cidade de São Paulo. Assunto dos adolescentes 
privados de liberdade no Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Cedro, São Paulo, Medida Cautelar 
302/15 (21 de julho de 2016). 
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embasada em prova ilícita, i.e., confissão informal obtida por meio de tortura. O advogado de Vítor 
alegou que a conduta do seu cliente deveria ser caracterizada, na realidade, como um interrogatório 
intenso. Ambos foram colocados em prisão preventiva.230 
 
Audiência 27    Violência ao longo da prisão 
Samuel foi preso por tráfico de drogas. O defensor público perguntou sobre violência policial e ele 
relatou que os policiais o pegaram pelo pescoço e bateram nas suas costas bastante com as mãos. 
Ele explicou que os policiais circularam com ele dentro da viatura, agredindo-o e pressionando-o 
para que entregasse drogas. Samuel acrescentou que recebeu joelhadas na perna na delegacia 
enquanto lhe diziam para permanecer calado. O juiz abriu um expediente de investigação. 
 
i. Desafios comprometendo a abertura de investigações de potenciais abusos 
 
 Alguns desafios estruturais e práticas judiciais estão impedindo que alegações de violência 
sejam levantadas e que investigações baseadas em alegações plausíveis sejam iniciadas.231 Tais 
falhas estão alimentado a cifra negra da violência estatal e violando a CADH de maneira 
sistemática.232 
 
 Questionamento falho. 13 dos 14 juízes cujas audiências foram observadas não questionaram 
sobre violência policial233 ou fizeram-no de forma insuficiente (uma única pergunta genérica).234 
Esse comportamento promove a subnotificação de violência e é incompatível com o dever 
expresso dos juízes de questionarem os suspeitos em audiências de custódia sobre abusos.235 Para 
além disso, alguns juízes às vezes rebatem as alegações de suspeitos com um interrogatório 
agressivo, sugerindo ocasionalmente que a violência foi necessária para impedi-los de fugir ou em 
legítima defesa.236 “Devido à natureza dos casos de tortura e dos traumas que os mesmos provocam 

																																																								
230 Ricardo e Vítor foram presos em flagrante e colocados em prisão preventiva em dezembro de 2015. Eles impetraram 
habeas corpus pedindo para responder ao processo em liberdade. O Tribunal de Justiça concedeu as liminares e os 
soltou sujeitos a medidas cautelares alternativas em janeiro de 2016. As liminares foram confirmadas em fevereiro de 
2016. O julgamento está agendado para junho de 2017. 
231 Embora o enfrentamento desses desafios não vá eliminar a cifra negra da violência policial, ele reduzirá a 
disparidade entre a quantidade de suspeitos que relatam violência em audiências e a quantidade de presos que a relatam 
para defensores públicos posteriormente nos centros de detenção. O Defensor Público O afirmou que essa disparidade 
é significativa. 
232 A falta de interpretação é um desafio adicional que dificulta que suspeitos estrangeiros e suspeitos com deficiências 
sensoriais denunciem violência. A seção seguinte analisa esse desafio. 
233 Informação sobre o questionamento de violência policial foi registrada de maneira precisa nas audiências de 128 
suspeitos. Os juízes não questionaram 104 desses indivíduos sobre o assunto (81,3%). Essa taxa foi de 57,8% no 
Relatório IDDD, nota 84 supra, p. 67. 
234 Os Juízes F, G e H reconheceram que eles apenas questionavam sobre violência quando os suspeitos apresentavam 
marcas visíveis (machucados, feridas, sangue, estavam mancando) ou quando os autos de prisão em flagrante 
mencionavam algo. Apesar de os Juízes B, D e E terem dito em entrevistas que adotavam a política de sempre 
questionar suspeitos sobre violência, a observação das suas audiências revelou que tal questionamento restringe-se, 
em regra, a uma pergunta genérica (e.g., “houve algum problema na sua prisão?”). 
235 Resolução 213 do CNJ, art. 8o, VI. 
236 Conferir constatações semelhantes em Ministério da Justiça e DEPEN, Audiências de Custódia e Prevenção à 
Tortura: Análise das Práticas Institucionais e Recomendações de Aprimoramento, p. 39-41, 46-47 (2016) “Relatório 
do MJ sobre Audiências de Custódia e Prevenção à Tortura”. 
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e que incluem muitas vezes um devastador sentimento de impotência, é particularmente importante 
dar mostras de sensibilidade perante as alegadas vítimas.”237 
 

Justificativas dos juízes para não questionarem sobre violência policial 
 Juízes explicaram que não questionam os suspeitos sobre violência policial porque os 
defensores já desempenham esse papel nas audiências de pessoas que lhes relatam abusos na 
consulta prévia.238 Contudo, ao se desincumbirem do ônus de questioná-los sobre violência 
policial, juízes estão inevitavelmente aumentando o número de falsos negativos, porque (a) muitos 
advogados não sabem que esse papel é seu e (b), às vezes, a defesa não poderá suscitar o assunto 
nas audiências porque os suspeitos preferiram não denunciar a violência por medo de retaliação 
ou por indisposição em interagir ainda mais com a justiça criminal.239 
 
 Presença constante de policiais militares. Agentes da Polícia Militar (entidade mais acusada 
de abusos em São Paulo)240 fazem a escolta dos suspeitos antes, durante e depois das audiências 
de custódia, incluindo durante sua consulta com a defesa e durante o questionamento sobre 
violência na audiência. Tal prática intimida os suspeitos, involuntária ou deliberadamente, devido 
ao possível temor de retaliação:241 
 

Intimidação deliberada 
Um defensor público disse que uma vez um policial apontou a arma para o suspeito no corredor 
enquanto ele o entrevistava sobre violência policial.242 Outro defensor público relatou que os 
suspeitos estavam negando violência policial com um discurso muito padrão, o que indicava que 

																																																								
237 Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Protocolo de Istambul, ¶ 87, U.N. Doc. 
HR/P/PT/8/Rev.1. (2004). Conferir também os ¶¶ 93 e 133. O Protocolo de Istambul será utilizado porque: (i) trata-
se do principal documento internacional com parâmetros para a investigação e documentação de tortura e outros 
TCDDs; (ii) a Resolução 213 do CNJ indica que suas regras consideraram o Protocolo de Istambul; e (iii) a CtIDH já 
se valeu dele extensamente para determinar reparações, para interpretar as obrigações estatais de devida diligência na 
investigação de violações, para apreciar as provas apresentadas e para decidir se os Estados haviam violado a CADH 
(pelo menos 17 decisões de mérito utilizaram o Protocolo de Istambul: Gutiérrez Soler, Baldeón García, Bayarri, 
González e outros, Fernández Ortega e outros, Rosendo Cantú e outros, Vélez Loor, Cabrera García e Montiel Flores, 
Lysias Fleury e outros, Mendoza e outros, García Lucero e outros, J., Veliz Franco e outros, Irmãos Landaeta Mejías 
e outros, Rodríguez Vera e outros, Espinoza Gonzáles, e Herrera Espinoza). 
238 As Audiências 27, 28, 29 e 31 ilustram como o questionamento sobre violência depende da iniciativa da defesa. 
239 Defensores Públicos N e P. O Defensor Público P esclareceu que ele perguntava na consulta prévia se o suspeito 
gostaria de levantar a alegação de violência na audiência apenas nos casos em que ele previa a soltura, pois, segundo 
ele, retaliações seriam mais prováveis quando os suspeitos são colocados em liberdade (agentes penitenciários não 
pertencem à Polícia Civil ou à Polícia Militar). 
240 O Relatório IDDD constatou que a Polícia Militar foi a entidade acusada em 40 dos 53 casos observados (75%) em 
que os suspeitos denunciaram violência estatal e informação sobre o suposto agressor foi registrada. Nota 84 supra, 
p. 69. Esse dado foi de 86,3% na cidade do Rio de Janeiro durante o primeiro ano das audiências de custódia (os 
supostos agressores incluíam policiais militares em 903 dos 1046 casos em que suspeitos alegaram violência estatal). 
DPRJ, nota 118 supra, p. 26. 
241 Para um relato do problema em escala nacional, conferir o Relatório do MJ sobre Audiências de Custódia e 
Prevenção à Tortura, nota 236 supra, p. 45. Se, por um lado, a falta de privacidade na consulta prévia viola o artigo 
8.2(d) da CADH, por outro, a presença de policiais militares ao longo de todo o procedimento é incompatível com as 
preocupações do Protocolo de Istambul em proteger as vítimas de intimidação e em não as colocar em perigo. ¶¶ 94, 
134 e 123-124. Conferir também CtIDH, Vélez Loor, ¶ 236. 
242 Defensor Público P. 
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estavam sendo aconselhados sobre como responder a tais perguntas.243 De fato, defensores 
públicos disseram que os suspeitos às vezes relatam que os policiais da custódia expressamente os 
instruíram a não denunciar eventuais abusos. 
 
Audiência 28    Intimidação involuntária 
Jonathan foi preso acusado de roubar uma moto. Após juiz e promotor não o questionarem sobre 
violência policial, o advogado de Jonathan perguntou-lhe se os policiais o haviam agredido. 
Jonathan respondeu “sim, eles me levaram pra um lugar...” e olhou com um rosto intimidado para 
o policial que estava parado na porta da sala de audiência. O juiz perguntou sobre machucados. 
Jonathan disse que seus joelhos e costas estavam doendo, mas que não sabia se havia feridas 
visíveis. O juiz decidiu não abrir um expediente de investigação. Esse caso ilustra como a mera 
presença de policiais militares com fardas iguais àquelas usadas por muitos dos policiais acusados 
de tortura pode intimidar os suspeitos. Defensores públicos confirmaram que os suspeitos por 
vezes olham para os policiais antes de responderem a perguntas dessa natureza.244 
 

Solidariedade entre policiais245 
Vários policiais tendem a comparecer a audiências de agentes estatais de segurança. Quatro 
policiais acompanharam duas audiências desse tipo observadas (uma delas foi a Audiência 26). A 
única interpretação possível para tal fenômeno – que foi confirmada por defensores públicos – é 
de que os policiais esperam pressionar juízes com sua presença para que concedam liberdade 
provisória aos suspeitos.246 
 
 Critérios excessivamente restritos para abertura de expedientes. Às vezes, juízes decidem 
não abrir investigações quando consideram que os suspeitos se comportam de maneira considerada 
atípica para vítimas de abusos – i.e., quando não são explícitos ou diretos em relação à violência 
sofrida247 – ou quando dizem que não seriam capazes de identificar os supostos agressores.248 

																																																								
243 Defensor Público Q.	
244 O Juiz H sugeriu criar uma escolta específica para audiências de custódia, independente das polícias, como medida 
para evitar que os suspeitos sejam ou sintam-se intimidados. Conferir análise pertinente em Relatório Geral do MJ 
sobre Audiências de Custódia, nota 81 supra, p. 37. 
245 Essa constatação encaixa-se no padrão mais amplo frequentemente destacado de que as polícias brasileiras são 
muito protetivas em relação aos seus membros em investigações de abusos, o que, em última análise, promove 
impunidade. Conferir, CIDH, Favela Nova Brasília, nota 2 supra, ¶ 72. 
246 Em visita no dia 16 de setembro de 2016, observei algumas audiências com muitos (de dois a seis) aspirantes a 
oficiais militares (com uma farda diferente). Embora seja razoável que eles compareçam às audiências como parte do 
seu treinamento, permitir que a sala de audiência fique cheia de policiais invariavelmente intimida suspeitos a 
denunciar violência. 
247 O relato de um dia de observação de audiências na cidade do Rio de Janeiro expressou a preocupação de que os 
juízes tendem a desconsiderar as alegações de violência policial dos suspeitos ou a levá-las em consideração 
seriamente apenas em casos evidentes (tais como aqueles em que os suspeitos apresentam lesões visíveis). Pedro 
Abramovay, Banalidade do réu: um dia de observação das audiências de custódia, JOTA, 19 de julho de 2016. 
Conferir também o Relatório IDDD, nota 84 supra, p. 74-75. 
248 Foi possível obter informação sobre se o juiz iniciou uma investigação em 21 dos 23 casos da amostra deste estudo 
em que os suspeitos alegaram violência policial. Juízes abriram uma investigação em 12 desses 21 casos. Cinco dos 
nove suspeitos que levantaram alegações de violência policial que não resultaram em uma investigação disseram que 
não conseguiriam identificar os agressores. O Juiz E disse que costumava perguntar à pessoa se ela seria capaz de 
identificar o agressor para avaliar a existência de elementos suficientes para uma futura investigação. Diferentemente, 
os Juízes C e F disseram que a capacidade dos suspeitos de identificar os agressores não ditava sua decisão de abrir 
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Generalizações sobre o comportamento de vítimas de violência ignoram, porém, que “[o]s 
sobreviventes de atos de tortura podem ter dificuldade em contar os detalhes específicos do seu 
caso por diversos motivos importantes.”249 
 
Audiência 29               Situação de rua e brutalidade policial 
Douglas foi acusado de furtar ornamentos de um cemitério. Ele compareceu em juízo descalço, 
exalando um forte cheiro e usando roupas muito maiores que seu tamanho. Ele estava em situação 
de rua há quatro anos e era usuário de crack há 10. Quando o defensor público perguntou-lhe sobre 
violência, Douglas explicou que dois guardas da Guarda Civil Metropolitana o haviam agredido, 
dado-lhe choques e chutes na barriga. O juiz perguntou se Douglas seria capaz de identificar os 
agressores e ele respondeu que não. O juiz não abriu um expediente de investigação. 
 
ii. Investigações natimortas 
 
 Se é verdade que as audiências de custódia aperfeiçoaram a identificação de alegações de 
violência policial, a ineficácia absoluta das investigações iniciadas a partir das audiências está 
eliminando seu potencial de combater abusos. Essas investigações encaixam-se perfeitamente no 
padrão rechaçado pela CtIDH desde Velásquez Rodríguez, existindo como uma “simples 
formalidade condenada de antemão a ser infrutífera.”250 Mais do que não melhorar o status quo, 
investigações falhas legitimam discursos de negação de abusos policiais. 
 Quando juízes decidem abrir uma investigação sobre violência policial em São Paulo, o 
procedimento iniciado é um expediente judicial (investigação preliminar). Após receber o relatório 
médico,251 o juiz encaminha – a pedido do Ministério Público – o expediente para a controladoria 
da polícia acusada. Esse órgão conduz algumas medidas de investigação e devolve o procedimento 
para o juiz pedindo que a investigação seja arquivada. O promotor concorda e um inquérito policial 
não é nem instaurado. Desafios em todas essas etapas estão contribuindo para o “naufrágio 
gritante” dessas investigações, conforme caracterizado por um juiz.252 
																																																								
ou não investigações. O Relatório IDDD constatou que os juízes iniciaram uma investigação em 90 dos 141 casos em 
que suspeitos alegaram violência policial por agentes estatais ou não estatais. Nota 84 supra, p. 68. 
249 R. F. Mollica e Y. Caspi-Yavin, Overview: the assessment and diagnosis of torture events and symptoms, em 
TORTURE AND ITS CONSEQUENCES: CURRENT TREATMENT APPROACHES 38, 38-55 (M. Başoglu ed., 1992), citado em 
Protocolo de Istambul, ¶ 141. Em Cabrera García, a CtIDH referiu-se ao Protocolo de Istambul para refutar as 
alegações do governo mexicano de que o testemunho da vítima não deveria ser dado muita importância devido a 
inconsistências. ¶ 113. 
250 CtIDH, Velásquez Rodríguez v. Honduras, No. 4, ¶ 177 (29 de julho de 1988). 28 anos depois, Tenorio Roca, ¶ 
176. 
251 Os Defensores Públicos O e P relataram que o exame médico de supostas vítimas de violência em São Paulo não 
abrange uma avaliação psicológica. Diante do reconhecimento científico de que “a natureza extrema da experiência 
de tortura é suficientemente forte para gerar, por si só, consequências mentais e emocionais” (Protocolo de Istambul, 
¶ 233), a falta ou insuficiência de um exame psicológico viola a obrigação estatal de “tomar todas as medidas e realizar 
todas as investigações necessárias” para esclarecer a verdade. CtIDH, Velásquez Paiz e outros v. Guatemala, No. 307, 
¶ 143 (19 de novembro de 2015) (tradução livre). Em J., a CtIDH criticou o governo peruano por não ter fornecido 
um exame psicológico à vítima. ¶ 332. O Defensor Público O disse também que exames médicos em São Paulo são 
incapazes de detectar lesões internas e que os relatórios médicos não contêm as prováveis datas das lesões. Ver 
Protocolo de Istambul, ¶ 182. Conferir no Relatório do MJ sobre Audiências de Custódia e Prevenção à Tortura os 
desafios de exames médicos em escala nacional, nota 236 supra, p. 48-49. 
252 Juiz I. Os Defensores Públicos N, O e P afirmaram que a existência de um expediente preliminar a inquéritos em 
investigações de violência policial evidencia a falta de vontade institucional de combater esses abusos e a tendência a 
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 Delegação das investigações para as polícias.253 A investigação de alegações de violência 
policial pela controladoria da polícia acusada vai de encontro a parâmetros internacionais que 
requerem que investigadores de alegações de tortura sejam “independentes de quaisquer suspeitos 
e das instituições ou agências a que estes pertençam.”254 Não causa surpresa, portanto, que essas 
investigações não estejam de acordo com a obrigação de devida diligência (due diligence), já que 
elas são marcadas por atrasos e falhas na coleta de provas (alguns acusados são interrogados pelo 
telefone e supostas vítimas não são ouvidas).255 
 
 Processos na justiça militar. Expedientes iniciados a partir de alegações de violência policial 
tendem a resultar, no máximo, em processos criminais por lesão na justiça militar quando o agente 
acusado integra a Polícia Militar.256 Não obstante, tal prática é incompatível com o direito a um 
tribunal competente (CADH, artigo 8.1) tendo em conta que a CtIDH determinou repetidas vezes 
que a jurisdição militar deve ser reservada para atos cometidos por militares ativos que “atentem 
contra bens jurídicos próprios da ordem militar.”257 Violações de direitos humanos tais como a 
tortura e o uso desproporcional de força por agentes estatais afetam muito mais do que a hierarquia 
e a disciplina militar.258,259 
 
 Parcela de culpa dos promotores. A despeito do seu dever constitucional de exercer o 
controle externo das atividades policiais,260 os promotores em São Paulo não questionam suspeitos 
sobre violência policial, não requerem a abertura de investigações e concordam, de maneira 

																																																								
desacreditar as alegações dos suspeitos. Isso porque alegações de violência entre cidadãos aleatórios resultam 
diretamente em inquéritos criminais, embora o nível de indícios disponíveis geralmente seja semelhante ao das 
alegações dos suspeitos em audiências de custódia. 
253 Política padrão Brasil afora conforme denunciado pelo Relatório do MJ sobre Audiências de Custódia e Prevenção 
à Tortura, nota 236 supra, p. 54.	
254 Protocolo de Istambul, ¶ 81. Conferir também, CtIDH, Quispialaya Vilcapoma v. Peru, No. 308, ¶ 163 (23 de 
novembro de 2015). 
255 Juiz I. Reconhecendo a falha desse modelo, o Tribunal de Justiça de São Paulo estava considerando instalar uma 
delegacia de polícia no fórum, ao lado das audiências de custódia (“delegacia de tortura”), a qual seria encarregada de 
todos os inquéritos oriundos das audiências. O Relatório do MJ sobre Audiências de Custódia e Prevenção à Tortura 
recomenda que essa reforma seja adotada em escala nacional, nota 236 supra, p. 60. 
256 Juízes F e I. Conferir nesse sentido o Relatório do MJ sobre Audiências de Custódia e Prevenção à Tortura, nota 
236 supra, p. 55 e 61. 
257 Tenorio Roca, ¶ 194 (tradução livre). A CtIDH responsabilizou o Peru por ter analisado casos de desaparecimento 
forçado na justiça militar pois tais atos referem-se a crimes que nunca estão relacionados à disciplina ou missão militar. 
Id. ¶ 197. Conferir, CtIDH, Rodríguez Vera e outros v. Colômbia, No. 287, nota de rodapé 692. (14 de novembro de 
2014). 
258 A regra que requer que violações de direitos humanos sejam investigadas na justiça civil “reside não na gravidade 
das violações, mas na sua natureza em si e naquela do bem jurídico protegido.” Tenorio Roca, ¶ 196 (tradução livre). 
Assim, a justiça civil deveria ser a responsável por analisar todo o espectro de supostas violações do direito à 
integridade pessoal dos cidadãos por agentes militares – independentemente da sua gravidade. 
259 A CtIDH já indicou que o direito a um tribunal competente não seria violado caso processos eficazes fossem 
iniciados na justiça civil em paralelo a processos na justiça militar. Tarazona Arrieta e outros v. Peru, No. 286, ¶¶ 108-
110 (15 de outubro de 2014). 
260 Constituição Federal, art. 129, VII. A Lei Complementar 734/1993 reproduz esse dever no Estado de São Paulo em 
seu artigo 103, XIII. 
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sistemática, com a posição das polícias de que as investigações deveriam ser arquivadas.261 Um 
promotor reconheceu francamente que a resistência do Ministério Público em tornar a audiência 
de custódia um espaço favorável à identificação de violência policial decorre, de certa forma, da 
cultura da instituição de ser condescendente com abusos.262 
 

Negligência em relação a violência não estatal 
 A obrigação estatal de investigar violações de direitos humanos persiste “qualquer que seja 
o agente ao qual se possa eventualmente atribuir a violação, mesmo particulares, porque se seus 
atos não são investigados com seriedade, eles estariam, de certa forma, sendo ajudados pelo poder 
público.”263 Os objetivos declarados da audiência de custódia não contemplaram, todavia, o 
combate à violência contra suspeitos por agentes não estatais, e juízes e promotores não têm 
demonstrado interesse em identificar tais casos. Isso apesar de serem recorrentes alegações de 
linchamento, força desproporcional na contenção por vítimas e seguranças particulares e mesmo 
violência por outros presos, conforme ilustrado pela Audiência 33 e pelo caso a seguir:264 
 
Audiência 30    Violência pelos transeuntes  
Carlos foi preso pela suposta tentativa de roubo de um celular. Ele foi contido e fortemente 
agredido por um grupo de transeuntes. Carlos apareceu na audiência apresentando sinais de 
linchamento, com um olho gravemente ferido, roupas rasgadas e sujo de sangue. O defensor 
público pediu que o juiz abrisse uma investigação para apurar a violência e também eventual 
negligência por parte dos policiais. O juiz decretou a prisão preventiva e não abriu uma 
investigação. 
 
 
 

																																																								
261 Os Juízes D, G e H e os Defensores Públicos N, O e P caracterizaram a postura dos promotores como omissa e 
passiva. “É como se o suspeito não tivesse dignidade suficiente para ocupar a posição de vítima.” Defensor Público 
O. Em visita no dia 16 de setembro de 2016, o Defensor Público M disse que desde nossa última visita em março os 
promotores haviam começado a pedir a instauração de inquéritos quando os relatórios médicos davam positivo. Essa 
mudança representa um progresso substancial. Não obstante, a aceitação por parte dos promotores dos resultados das 
investigações realizadas pelas controladorias das polícias em todos os demais casos é incompatível com seu dever de 
garantir direitos fundamentais. Conferir também o Relatório do MJ sobre Audiências de Custódia e Prevenção à 
Tortura, nota 236 supra, p. 54. 
262 Promotor L. O Promotor K afirmou que a postura passiva dos promotores acerca de alegações de violência policial 
decorre da sua falta de experiência com audiências de custódia. Essa justificativa enfraquece-se, contudo, ao se 
recordar que o Ministério Público possui há tempos uma unidade especializada em São Paulo por receber e processar 
denúncias de violência policial (Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial, GECEP). 
263 Velásquez Paiz, ¶ 143 (tradução livre). A CtIDH tem interpretado o artigo 1.1 da CADH como abrangente da 
obrigação estatal de investigar eficazmente violações cometidas por agentes privados desde Velásquez Rodríguez, ¶ 
176. 
264 Nove suspeitos na amostra deste estudo alegaram violência policial por agentes não estatais: quatro por transeuntes, 
dois por vítimas, dois por seguranças privados e um por outros presos. O Relatório IDDD identificou seis casos em 
sua amostra em que os suspeitos alegaram ter sofrido violência por agentes não estatais, nota 84 supra, p. 69. Muitos 
atores judiciais justificam sua falta de ação a partir dessas alegações com base no fato de que muitos dos crimes 
supostamente cometidos por agentes não estatais contra suspeitos são lesão corporal leve ou ameaça, os quais 
requerem representação da vítima. Apesar disso, para combater esse grave fenômeno, juízes e promotores deveriam 
valer-se das audiências de custódia para perguntar se os suspeitos desejam oferecer representação nos casos em que 
as alegações estão minimamente fundamentadas e encaminhá-la à polícia. 
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Audiência 31       Violência por seguranças particulares 
Paula foi presa acusada de furtar um celular no metrô. Perguntada pelo defensor público sobre 
violência, Paula explicou chorando que havia sido agredida por seguranças do metrô apesar de 
estar grávida. Ela relatou também que eles ameaçaram atirar na sua cabeça. O juiz concedeu a 
liberdade provisória e instruiu Paula a prestar queixa contra os seguranças se assim desejasse. 
 
c. Devido processo legal na análise judicial de prisões 
 
i. Direito à interpretação 
 
 O artigo 8.2(a) da CADH garante ao acusado o direito de ser assistido gratuitamente por 
tradutor ou intérprete.265 Pessoas com deficiência também têm direito à interpretação gratuita de 
linguagem de sinais.266 Tratam-se de medidas de compensação que procuram reduzir as 
desvantagens de indivíduos que, de outra forma, não teriam a mesma oportunidade de justiça 
daqueles que não enfrentam tais desvantagens.267 Nesse sentido, o CPP determina que o 
interrogatório de suspeitos que não falam português e de suspeitos surdos e/ou mudos analfabetos 
deve ser realizado por meio de um intérprete.268 
 A disponibilização de interpretação em audiências de custódia permite aos suspeitos que 
tomem conhecimento das acusações e dos seus direitos e que ofereçam elementos para mitigar 
riscos autorizadores de medidas cautelares. A interpretação também garante que os suspeitos serão 
informados adequadamente da decisão para que possam compreender as etapas seguintes e 
cumprir com as condições da liberdade provisória. Por fim, a interpretação é essencial para o relato 
de violência, visto que “a informação procurada é frequentemente demasiado importante para que 
se possa arriscar incorrer nos erros inerentes a uma compreensão incompleta.”269 

																																																								
265 Da mesma forma, PIDCP, art. 14.3(f), CEDH, art. 6.3(e) e Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos 
de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, art. 18.3(f) (ainda não assinada pelo Brasil). 
266 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, arts. 13 e 21(b). Conferir Comitê dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, Comentário Geral No. 2, ¶ 37 (22 de maio de 2014), e Comitê para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher, R. P. B. v. Filipinas, Comm. No. 34/2011 (12 de março de 2014), ¶ 8.7. 
267 CtIDH, Direito à Informação sobre a Assistência Consular, Opinião Consultiva OC-16/99, ¶¶ 119-120 (1o de 
outubro de 1999). O Estado deve garantir esse direito em todos os estágios do processo oral. CDH, Comentário Geral 
No. 32, ¶ 40 (23 de agosto 2007). 
268 CPP, arts. 193 e 192, parágrafo único, respectivamente. A lei não garante um intérprete a réus surdos ou mudos 
que sejam alfabetizados. O juiz questionará o surdo por escrito e ele responderá oralmente. O juiz questionará o mudo 
oralmente e ele responderá por escrito. O juiz questionará o surdo-mudo por escrito e ele responderá da mesma forma. 
Id. Art. 192, I-III. STF, Habeas Corpus 74.019-7, 13 de agosto de 1996 (decidindo que o questionamento de réu surdo-
mudo por escrito estava de acordo com o CPP porque o réu era alfabetizado). A substituição promovida pelo CPP de 
interpretação por questionamento escrito em casos de réus surdos ou mudos que sejam alfabetizados é questionável 
em face das obrigações internacionais do Brasil de não-discriminação. 
269 Protocolo de Istambul, ¶ 149. Os Juízes A, B, G e I reconheceram que a falta de interpretação era um desafio sério 
que precisava ser enfrentado. O Juiz I acrescentou no entanto que o custo de assegurar interpretação nas audiências 
de custódia poderia ser proibitivo. Os Juízes D, E, F e H consideraram que o fornecimento de interpretação profissional 
não era essencial, mas que um esforço deveria ser feito para se comunicar com suspeitos que a necessitam. O Juiz D 
sugeriu questionar a pessoa por escrito usando um website para ajudar com a tradução. O Juiz E disse que interpretação 
“seria um plus a mais, mas a falta não é um entrave.” O Juiz F explicou que a audiência de custódia não foi feita para 
ser um interrogatório e que em geral era possível encontrar alguém no fórum para ajudar com a tradução. 
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 Apesar da sua importância, a provisão de interpretação é seletiva e inadequada em São 
Paulo.270 Enquanto suspeitos que falam espanhol não são assegurados tradução,271 audiências de 
suspeitos anglófonos contam com tradução informal de outros atores judiciais.272 Não há garantia 
de interpretação para suspeitos que falam outras línguas273 e para suspeitos com deficiências 
sensoriais.274 
 
ii. Tratamento incompatível com o direito à presunção de inocência 
 
 A presunção de inocência proíbe o Estado de tratar suspeitos como culpados. Esse direito 
não apenas impede prisões preventivas arbitrárias, mas também proíbe que o juiz expresse uma 
ideia preconcebida de que o acusado é culpado e que agentes estatais emitam declarações nesse 
sentido perante a sociedade.275 
 O tratamento oral fornecido a suspeitos por juízes e promotores em audiências de custódia 
em São Paulo funda-se, em regra, na premissa de que eles são culpados de alegações ainda não 
provadas.276 Embora juízes ressalvem que a audiência não é um julgamento de mérito e promotores 
e juízes não estejam dando declarações à mídia, a prática de referir-se repetidamente aos suspeitos 
como se fossem culpados é incompatível com o artigo 8.2 da CADH, uma vez que estes 

																																																								
270 O Relatório IDDD corrobora a constatação de que a falta de tradução para estrangeiros é um sério desafio das 
audiências de custódia em São Paulo, nota 84 supra, p. 35 e 75. Além da falta de tradução, o Defensor Público O 
levantou a preocupação de que estrangeiros eram sujeitos a um certo nível de xenofobia nas audiências e que suas 
chances de liberdade provisória eram menores que as de brasileiros. 
271 Juízes compartilham da crença de que as semelhanças entre o português e o espanhol descartam a necessidade de 
tradução. De fato, o CDH considera que se “o acusado é suficientemente proficiente na língua da corte, não é 
necessário avaliar se seria preferível para ele expressar-se em língua diferente da língua da corte.” CDH, Dominique 
Guesdon v. França, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/219/1986, ¶ 10.3 (23 de agosto de 1990). Enquanto em três das quatro 
audiências observadas de suspeitos que falavam espanhol estes conseguiram comunicar-se adequadamente em 
português, no quarto caso os demais atores judiciais (inclusive o policial) e o outro suspeito tiveram que fazer um 
esforço coletivo para traduzir as perguntas e respostas. Assim, como uma prática padrão, a falta de tradução arrisca 
colocar alguns suspeitos que falam espanhol em desvantagem em comparação com brasileiros. 
272 Eu fui o tradutor na audiência de um homem nigeriano acusado de tráfico de drogas e pude compreender o quão 
difícil é transmitir todas as informações relevantes sem um treinamento apropriado. Preocupações com a tradução por 
indivíduos que não são profissionais são particularmente sensíveis no questionamento sobre violência policial. 
Protocolo de Istambul, ¶ 150. O Juiz F disse que costumava ser tradutor em audiências de suspeitos anglófonos e que 
também podia traduzir audiências em francês. 
273 O Defensor Público N relatou que uma vez representou um tanzaniano que falava apenas o idioma local. O juiz 
realizou a audiência sem interagir com o suspeito e o colocou em prisão preventiva. Confrontado com a falta de 
tradução, o juiz teria dito que o problema não era seu. O Defensor Público O se recordou da audiência de um suspeito 
grego que não foi garantido tradução e foi colocado em prisão preventiva. O Estado poderia resolver o problema da 
falta de tradução em algumas situações caso assegurasse aos suspeitos o direito à informação sobre assistência 
consular. No entanto, o Juiz A explicou que, em regra, isso não ocorre em São Paulo. O STF já reconheceu que a falha 
em garantir esse direito viola a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. STF, Extradição 1.126, 22 de outubro 
de 2009. Conferir também, CtIDH, Opinião Consultiva 16/99, ¶ 3, Parecer. O Relatório Geral do MJ sobre Audiências 
de Custódia recomenda a coordenação com embaixadas e consulados para garantir tradução a suspeitos estrangeiros, 
nota 81 supra, p. 65. 
274 O Defensor Público M se recordou de uma de suas audiências em que um suspeito surdo acusado de tráfico de 
drogas não foi questionado por escrito nem garantido interpretação. O juiz relaxou a prisão. 
275 CtIDH, Ruano Torres v. El Salvador, No. 303, ¶ 127 (5 de outubro de 2015). 
276 As seguintes frases exemplificam esse tratamento oral inadequado: “o que você fez é muito grave”, “você cometeu 
um crime violento”, “você já cometeu muitos crimes” ou “se você fizer isso de novo, eu não vou soltá-lo.” 
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inevitavelmente entendem que os atores judiciais os enxergam, de certa forma, como 
culpados.277,278 
 
Audiência 32   “O seu negócio é o patrimônio dos outros” 
Lucas foi preso pelo suposto furto de um estepe. Ele já havia sido condenados diversas vezes por 
crimes patrimoniais. O juiz concedeu-lhe a liberdade provisória e acrescentou: “Furto, você gosta 
de um furto né? O seu negócio é o patrimônio dos outros.” Lucas disse que já havia se envolvido 
com furto mas que no momento estava trabalhando. O juiz respondeu ironicamente: “É, tô vendo 
que você tá trabalhando muito mesmo... Estou te dando uma chance, você está com a ficha bem 
suja, já se envolveu demais em crime. Você está fazendo de tudo para voltar, você está 
buscando.”279 
 
Audiência 33    “Você não ia gostar se fizessem isso com seus filhos” 
Rodrigo foi preso acusado de oferecer dinheiro para duas crianças em troca de sexo. Os autos de 
prisão em flagrante relataram que ele teria feito uma oferta dessa natureza para uma menina de 13 
anos que passou pelo seu carro. A criança contou o ocorrido para sua mãe, incluindo o número da 
placa do carro. A mãe da menina contatou a polícia, que encontrou Rodrigo horas depois dentro 
do carro sem suas calças. Na delegacia, outra acusação semelhante veio à tona contra Rodrigo. Ele 
também teria oferecido dinheiro em troca de sexo para um menino de nove anos naquele mesmo 
dia. Após colocá-lo em prisão preventiva, o juiz repreendeu Rodrigo dizendo que o que ele havia 
feito era muito grave e que Rodrigo não gostaria se alguém fizesse aquilo com seus filhos. Na 
decisão escrita, o juiz ignorou que a audiência não era um julgamento e afirmou repetidas vezes 
que Rodrigo havia cometido o suposto crime: “a ordem pública está ameaçada com sua colocação 
em liberdade, pois ele não tem pudores e avança sobre uma adolescente e uma criança, fatos 
concretos que por si só já geram desassossego social.” Além disso, perguntado pelo juiz sobre 
violência policial, Rodrigo respondeu que havia sido agredido pelos outros presos na cadeia. O 
juiz não tomou qualquer medida em relação a essa alegação.280 
 
Audiência 34   “Quando você não tá preso, tá roubando” 
Luís estava supostamente roubando duas vítimas à mão armada quando policiais chegaram e 
trocaram fogo com o suspeito. Lucas foi atingido nas nádegas e preso em seguida. Ele havia 
deixado a prisão menos de um ano antes para terminar de cumprir uma sentença por roubo em 

																																																								
277 O Defensor Público Q disse que os vídeos das audiências deveriam ser assistidos para se identificar casos em que 
o comportamento dos juízes havia sido abusivo em relação aos suspeitos. O órgão competente para fazê-lo seria o 
CNJ. 
278 Esse tratamento inadequado relaciona-se com a fundamentação de prisões preventivas na garantia da ordem pública, 
já que tal lógica atribui forte peso à acusação, conforme analisado no item VII.a.iv acima. 
279 Esse caso também ilustra a prática de alguns juízes de serem desrespeitosos em relação aos suspeitos, repreendendo-
os de uma forma que seria inadequada mesmo se os juízes os tivessem condenando. Conferir o Relatório Geral do MJ 
sobre Audiências de Custódia para uma constatação semelhante, nota 81 supra, p. 45. Lucas foi preso em flagrante e 
concedido a liberdade provisória em março de 2016 sujeito ao comparecimento mensal em juízo para informar 
atividades, proibição de ausentar-se da comarcar por mais de 10 dias sem autorização e recolhimento domiciliar 
noturno. Lucas foi condenado em fevereiro de 2017 e sentenciado a um ano de prisão, começando em regime fechado, 
e a multa de um terço do salário mínimo. Sua apelação está pendente e o juiz não o autorizou a apelar em liberdade. 
280 A única informação disponível publicamente sobre o caso de Rodrigo é que ele foi condenado e apelou da decisão. 
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regime aberto. O juiz decretou a prisão preventiva e repreendeu Lucas dizendo: “Pra você só tem 
duas opções, ou você tá preso ou tá roubando. Quando você não tá preso, tá roubando.”281 
 
iii. Consulta livre e privada com defensor 
 
 O artigo 8.2(d) da CADH protege o direito de todo acusado de comunicar-se, livremente e 
em particular, com seu defensor. Um preso provisório deve “ter oportunidades, infraestrutura e 
tempo adequados para (...) consultar com seu defensor com total confidencialidade e sem atraso, 
interferência ou censura.”282 Leis brasileiras reproduzem essas normas.283 
 Em São Paulo, a consulta dos suspeitos com a defesa antes das audiências é marcada pela 
falta de privacidade, uma vez que policiais ficam a poucos metros, sendo-lhes perfeitamente 
possível escutar o conteúdo da consulta.284 Como as audiências são realizadas no corredor do lado 
de fora das salas, é possível ainda que atores judiciais que estão transitando ouçam informações 
confidenciais. Ademais, juízes às vezes apressam os defensores para que terminem as consultas, 
as quais em regra já não duram mais do que de um a cinco minutos.285 
 A falta de privacidade pode inibir suspeitos de exporem integralmente aos defensores 
informações que poderiam ajudá-los na sua defesa. Também, defensores ficam impossibilitados 
de instruir adequadamente seus assistidos e precisam encurtar as consultas sob o risco de serem 
pressionados pelos juízes. Se não bastasse, a interferência dos policiais para além do 
monitoramento visual estimula a subnotificação de violência policial devido ao medo de retaliação. 
 
VIII. Conclusão 
 
 A justiça estadual da cidade de São Paulo foi a primeira a introduzir a análise judicial 
presencial e sem demora de prisões por meio de audiências de custódia no Brasil. Apesar dos 
diversos desafios substanciais, as constatações aqui contidas sustentam a conclusão de que as 
audiências de custódia melhoraram a conformidade das etapas iniciais da persecução penal com 
os parâmetros interamericanos de direitos humanos. 
 Em relação à liberdade pessoal, as audiências de custódia ajudam a abreviar prisões ilegais 
ou desnecessárias ao assegurar a análise judicial imediata de prisões. Além disso, as audiências 
inovam ao (a) melhorar a avaliação das condições pessoais dos suspeitos, (b) permitir que eles 
ofereçam sua versão diretamente ao juiz, (c) garantir uma defesa prévia obrigatória e (d) assegurar 
aos suspeitos um contato pessoal com defensores e promotores. Esses atributos resultaram em (1) 
menos decisões de prisão preventiva (o que também ajuda com a crise de superlotação carcerária), 
(2) mais relaxamentos de prisões ilegais e em (3) um arbitramento de fiança mais aderente à 
																																																								
281 Luís foi preso em flagrante e colocado em prisão preventiva em dezembro de 2015. Ele foi condenado em abril de 
2016 a quatro anos e dois meses de prisão, começando em regime fechado, e a multa de um terço do salário mínimo. 
Luís não apelou da condenação. 
282 Informe, nota 6 supra, ¶ 261 referindo-se às Regras de Mandela, nota 9 supra, ¶ 93, G.A. Res. 43/173, princípio 
18 (9 de dezembro de 1988) e U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1, p. 118 (27 de agosto de 1990), princípio 8. 
283 Conferir a nota 83 supra. 
284 O Relatório IDDD (São Paulo), nota 84 supra, p. 15, e o Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia 
(nacional), nota 81 supra, p. 45, chegaram a conclusões semelhantes. A CtIDH constatou violações ao artigo 8.2(d) 
da CADH por falta de privacidade nas comunicações entre defesa e réu em Suárez Rosero, ¶¶ 34(h), 79 e 83; Castillo 
Petruzzi, ¶¶ 136(g) e 148; Cantoral Benavides, ¶¶ 63(p), 127-128; Lori Berenson Mejía v. Peru, No. 119, ¶¶ 88(27) e 
167-168 (25 de novembro de 2004); e J., ¶ 206. 
285 Defensor Público P. Fui informados em visita no dia 16 de setembro de 2016 que as audiências iriam começar a 
ocorrer em breve em instalações renovadas, onde a defesa poderia consultar com os suspeitos privadamente. 
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capacidade financeira dos suspeitos. Ainda, audiências de custódia empurraram a realidade 
daqueles afetados pela aplicação da lei penal para dentro do fórum, revelando a intrínseca conexão 
entre vulnerabilidade social e justiça criminal. 
 As audiências ficaram aquém, porém, de tornarem prisões preventivas excepcionais em São 
Paulo. O desrespeito sistemático ao direito à presunção de inocência persiste devido aos seguintes 
desafios principais: (i) a autorização do CPP à prisão preventiva para garantia da ordem pública; 
(ii) a crença de juízes e promotores de que a prisão preventiva pode ser utilizada para incapacitar 
indivíduos perigosos (lógica defendida pelo STF) ou para antecipar uma provável pena; (iii) o forte 
recurso dos juízes à acusação (natureza abstrata do crime ou elementos concretos da acusação) e 
aos antecedentes criminais para decidir se os suspeitos responderão ao processo presos ou em 
liberdade; e (iv) a indisponibilidade ou ineficácia de medidas cautelares não custodiais. 
 No que tange ao acesso à justiça em relação a violações da integridade pessoal, as audiências 
de custódia proporcionam transparência a sinais visíveis de violência e uma oportunidade para que 
suspeitos denunciem abusos a uma autoridade imparcial, independente e empoderada para iniciar 
investigações. Não obstante, desafios estão minando a capacidade das audiências de exporem 
violência: (v) questionamento falho sobre violência policial; (vi) presença constante de policiais 
militares; e (vii) critérios excessivamente restritos para abrir investigações. Quanto às 
investigações, as expressões “naufrágio gritante” e “calcanhar de Aquiles das audiências” não 
poderiam defini-las de maneira mais precisa.286 Falhas específicas que estão contribuindo para a 
ineficácia das investigações são: (viii) sua delegação para as controladorias das polícias; (ix) a 
abertura de processos criminais exclusivamente na justiça militar; e (x) a postura passiva dos 
promotores. Finalmente, (xi) os protocolos das audiências não são adaptados para combater 
violência por agentes não estatais. 
 No geral, as audiências de custódia também melhoraram o respeito ao direito de defesa 
devido aos atributos (a) a (d) acima. A despeito do progresso, (xii) interferências no direito à 
consulta livre e privada com o defensor e (xiii) a falta de interpretação para suspeitos estrangeiros 
e para suspeitos com deficiências sensoriais entravam os potenciais das audiências. Ademais, (xiv) 
o tratamento oral dado por juízes e promotores aos suspeitos nas audiências de custódia é muitas 
vezes incompatível com sua condição de presumidos inocentes. 
 
IX. Recomendações 
 
 As recomendações abaixo resultam do balanço dos avanços e desafios das audiências de 
custódia na justiça estadual da cidade de São Paulo e deveriam funcionar como diretrizes para 
reformas em escala nacional, preservando as particularidades de cada jurisdição.287 As 
recomendações direcionam-se à estrutura legal subjacente às audiências de custódia e à cultura 
jurídica dos atores judiciais relevantes. Sua implementação requer atuação conjunta dos diversos 
ramos de governo e objetiva fortalecer a conformidade das etapas iniciais da persecução penal com 
parâmetros interamericanos de direitos humanos. 
 
1. Análise judicial presencial e sem demora de prisões. Reformar o CPP para prever as 
audiências de custódia em linha com parâmetros internacionais referentes à análise judicial 
presencial e sem demora de prisões. Conjugar esforços para universalizá-las em jurisdições 
																																																								
286 Juiz I. 
287 O Relatório Geral do MJ sobre Audiências de Custódia adverte contra generalizações sobre os sucessos e falhas 
das audiências Brasil afora devido às relevantes diferenças entre as práticas locais. Nota 81 supra, p. 26.	
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estaduais e federais, em especial no que se refere a cidades do interior, a prisões sujeitas à análise 
pelo juiz de plantão, a prisões decorrentes de mandados judiciais e à análise de prisões de suspeitos 
hospitalizados. 
 
2. Fundamentos da prisão preventiva. Eliminar o risco à ordem pública ou econômica do artigo 
312 do CPP, restringindo a prisão preventiva aos suspeitos que apresentam risco de fuga (“para 
assegurar a aplicação da lei penal”) ou risco de obstrução processual (“para conveniência da 
instrução criminal”). Abster-se de decretar prisões preventivas para incapacitar indivíduos 
perigosos (prevenção de crimes) ou para antecipar uma provável pena (prestação célere de justiça). 
 
3. Individualização. Revogar a proibição de liberdade provisória para suspeitos acusados de 
tráfico de drogas (Lei de Tóxicos, artigo 44). Garantir que a proibição de fixação de fiança para 
suspeitos acusados de certos crimes (e.g., crimes hediondos) não resulte automaticamente em 
prisão preventiva. Abster-se de adotar a política indiscriminada de negar liberdade provisória a 
categorias inteiras de suspeitos. 
 
4. Fatores decisivos. Abster-se de justificar prisões preventivas na gravidade dos fatos 
alegados, na gravidade da pena esperada e nos antecedentes criminais em si mesmos. Nos casos 
em que recorrer a elementos específicos dos antecedentes criminais para avaliar riscos processuais, 
abster-se de se referir a condenações com recursos pendentes, inquéritos e processos em curso, 
prisões e audiências de custódia passadas ou condenações transitadas em julgado em relação às 
quais o período depurador já transcorreu. 
 
5. Medidas cautelares não custodiais. Introduzir monitoramento eletrônico e restringir seu uso 
a suspeitos que seriam negados liberdade provisória caso a medida não estivesse disponível. 
Conceder prisão domiciliar a indivíduos que cumprem os requisitos legais independentemente de 
uma avaliação de riscos à ordem pública e considerar exigir a prova desses requisitos ex post. 
Desenvolver mecanismos para garantir o cumprimento de medidas não custodiais, tais como 
supervisão por amostragem. Impor medidas cautelares que sejam compatíveis com a realidade dos 
suspeitos, em especial no que tange ao arbitramento de fiança. 
 
6. Interrogatório. Garantir que os juízes questionarão os suspeitos sobre condições pessoais de 
maneira detalhada. Evitar que o vídeo da audiência seja apensado ao processo principal e assegurar 
que os juízes permitirão que os suspeitos ofereçam sua versão dos fatos em juízo. Garantir que os 
juízes questionarão sobre violência policial de maneira sistemática, detalhada e sem confrontá-los. 
Criar uma escolta para as audiências de custódia que seja independente da Polícia Civil e da Polícia 
Militar e informar isso aos suspeitos de maneira adequada. 
 
7. Investigações de violência policial. Criar uma unidade especial para investigar alegações de 
violência policial que seja composta por indivíduos imparciais e independentes. Abolir a delegação 
de investigações às controladorias das polícias. Garantir que processos judiciais por violência 
policial não sejam iniciados apenas na justiça militar. Assegurar que os critérios utilizados para 
decidir sobre a abertura de investigações não se baseiem em suposições imprecisas sobre o 
comportamento esperado de vítimas de violência. 
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8. Papel dos promotores no combate à violência policial. Garantir que os promotores exercerão 
seu dever de controle externo das atividades policiais (Constituição Federal, artigo 129, VII) 
questionando os suspeitos sobre violência sem confrontá-los, requerendo que juízes abram 
investigações para apurar tais alegações, contestando investigações falhas e oferecendo denúncias 
na justiça comum, quando adequado. 
 
9. Violência por agentes não estatais. Reformar protocolos para combater violência por agentes 
não estatais, por exemplo, exigindo que juízes perguntem aos suspeitos sobre o assunto e – caso 
as alegações estejam minimamente fundamentadas – que abram uma investigação ou questionem 
se eles desejam oferecer representação (a depender da natureza da violência alegada). 
 
10. Devido processo legal. Garantir interpretação profissional para suspeitos estrangeiros e 
suspeitos com deficiências sensoriais, por exemplo, notificando aqueles do seu direito à assistência 
consular, elaborando uma lista com intérpretes e assegurando que delegacias comuniquem 
imediatamente a prisão de uma pessoa que precisa de interpretação. Assegurar aos suspeitos o 
direito a uma consulta livre e privada com o defensor, por exemplo, instalando parlatórios que 
permitam que os agentes de segurança não ouçam o conteúdo da consulta. Oferecer tratamento 
oral aos suspeitos que seja respeitoso e compatível com sua condição de presumidos inocentes. 
 
11. Não-discriminação e tratamento digno. Abster-se de decidir casos com base em estereótipos 
de pessoas perigosas (“bandidos”). Garantir que os atores judiciais estejam atentos e sejam 
respeitosos às vulnerabilidades específicas de pessoas em situação de rua, mulheres, estrangeiros, 
pessoas com deficiência e pessoas LGBT que interagem com o sistema de justiça criminal. Adaptar 
a estrutura física e os protocolos para garantir aos suspeitos um tratamento digno até sua soltura 
ou inserção em centro de detenção provisória, o que inclui o fornecimento de comida, roupas e 
calçados, o acesso a chuveiro e banheiro e o tratamento de lesões. 


