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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar a eficácia e desdobramentos do instrumento da audiência de 

custódia referente ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no cenário do 

encarceramento em massa e do direito penal do inimigo. Serão analisados autores como Aury 

Lopes Júnior, Caio Paiva, Eugênio Raúl Zaffaroni, Günter Jakobs e Juliana Borges, importantes 

consolidadores da doutrina processual penal e da criminologia crítica, que contribuíram para a 

fundamentação deste trabalho. A pesquisa é explicativa, pois identifica os fatores que contribuem 

para a ineficácia das audiências de custódia, quais sejam, a guerra às drogas, bem como a ideia do 

Estado tratar o detento como inimigo. Segue o modelo hermenêutico-argumentativo, já que se 

dedica a compreender a eficácia do instrumento da Audiência de Custódia, perpassando pelos 

ramos do Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Constitucional e, quanto a vertente 

jurídica, adota-se a jurídico sociológica. O estudo pauta-se na análise do projeto de Audiência de 

Custódia, lançado em 2015, pelo Conselho Nacional de Justiça, com a Resolução nº 213. Nesse 

sentido, questionam-se as seguintes hipóteses: quais as experiências positivas e os principais 

obstáculos encontrados na efetivação da audiência de custódia no sistema carcerário e, nesse 

contexto, qual a relação desse instrumento com a o encarceramento e o reforço do Direito Penal 

do Inimigo, frente ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Conclui-se que a 

eficácia desse instrumento ainda é questionável, em especial, no que diz respeito ao crime de 

tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo-se em vista o número de prisões preventivas, 

principalmente de jovens negros, pobres, de baixa escolaridade, que moram em comunidades e 

periferias.  

 

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Direito Penal do Inimigo. Encarceramento em massa. 

Prisão preventiva.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A audiência de custódia está prevista em diversos tratados e pactos internacionais de 

direitos humanos assinados pelo Brasil. Tendo em vista a necessidade de adequar o processo 

penal brasileiro aos tratados dos quais o Brasil é signatário, em especial, a Convenção Americana 

de Direitos Humanos (CADH), de 1969, também conhecida como Pacto de San José da Costa 

Rica, alinhada à promoção de políticas públicas na concretização dos direitos e garantias da 

pessoa humana, foi implementada a audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro. 

O projeto de Audiência de Custódia foi lançado em 2015, pelo Conselho Nacional de 

Justiça, com a Resolução nº 213. Por meio da Lei  nº 12.403/11, modificou- se dispositivos do 

Código de Processo Penal referentes à prisão, às medidas cautelares e à liberdade provisória, 

alterando as opções que estão disponíveis ao juiz em casos de prisão em flagrante.  

Um dos principais objetivos da audiência de custódia é a diminuição do 

encarceramento em massa. No entanto, o Estado brasileiro tem se revelado extremamente 

punitivista e, nesse sentido, há um grande número de presos provisórios, em sua maioria, negros, 

jovens e de baixa-escolaridade, o que propicia a discussão sobre a eficácia da audiência de 

custódia, frisando-se a sua ineficácia, sobretudo em relação ao crime de tráfico ilícito de 

substâncias entorpecentes.  

A realidade prisional brasileira é marcada pela supressão ou relativização dos direitos 

fundamentais, bem como pela seletividade e simbolismo. Pode-se considerar uma violação 

generalizada de direitos dentro do sistema prisional e a estigmatização realizada pelo direito 

penal, vez que estabelece “perfis” para exercer o poder punitivo. Tal contexto torna evidente a 

relação do discurso do Direito Penal do Inimigo1 no sistema processual penal brasileiro, 

caracterizando o encarceramento em massa da juventude negra e até mesmo, o genocídio.  

O presente trabalho tem por objetivo o estudo da implantação do instituto da 

audiência de custódia como mecanismo para atenuar os reflexos da cultura punitivista nos estados 

brasileiros e, em especial, revelar as experiências positivas e os principais obstáculos encontrados 

na efetivação da audiência de custódia e, nesse contexto, qual a relação desse instrumento com o 

encarceramento e o reforço do Direito Penal do Inimigo frente ao crime de tráfico ilícito de 

substâncias entorpecentes. 

                                                             
1 O Direito Penal do Inimigo é uma teoria em que se aborda o Estado versus Cidadão, em lados opostos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
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A partir das reflexões preliminares sobre o tema, é possível afirmar 

inicialmente que o sistema de justiça criminal e a legislação processual penal brasileira sofreram, 

nos últimos anos, significativas mudanças decorrentes da necessidade de se adequar o Código de 

Processo Penal brasileiro aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e à 

própria Constituição Federal, apresentando-se um avanço no sistema de leis penais.  

Após a concretização da prisão em flagrante, a pessoa detida é apresentada a uma 

autoridade judicial. Durante a audiência de custódia, o juiz pode tomar algumas medidas, sendo: 

o relaxamento de eventual prisão ilegal (art. 310, I, CPP); converter a prisão em flagrante em 

prisão preventiva (art. 310, II, parte inicial); conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança 

(art. 310, III, CPP), cumulada ou não com medidas cautelares diversa da prisão; substituição da 

prisão em flagrante por medidas cautelares diversas (art. 310, II, parte final e 319 CPP).  

Registre-se a importância desse instituto, na medida em que permite o contato direto 

do juízo com o indivíduo que foi preso em flagrante. Outrossim, esse instrumento também tem 

como objetivo atenuar a superlotação carcerária e gastos que decorrem do encarceramento em 

massa. Portanto, é fundamental para combater a cultura do encarceramento.  

 No atual sistema de justiça criminal brasileiro, pode-se apontar violações aos direitos 

fundamentais previstos na Constituição Federal, especificamente no que diz respeito ao 

tratamento de pessoas presas em flagrante, o que coloca em discussão a eficácia da audiência de 

custódia. A eficácia desse instrumento ainda é questionável, em especial, no que diz respeito ao 

crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo-se em vista o número de prisões 

provisórias, principalmente de jovens negros. 

 Em um primeiro momento, a legislação penal direciona a construção de um sistema 

garantidor do devido processo legal a todo e qualquer indivíduo submetido ao processo penal.  

Entretanto, para que seja, de fato, um sistema que torne isso viável, serão necessárias adaptações 

nas políticas públicas, para que a audiência de custódia cumpra com o objetivo de trazer 

humanização para  a justiça. 

Nesse contexto, tem-se como objetivo geral da pesquisa, a análise da efetividade da 

audiência de custódia frente ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes no cenário da 

cultura do encarceramento em massa e direito penal do inimigo.  

Outrossim, apresentam-se como objetivos específicos em vista da consecução da 

pesquisa: Analisar como a audiência de custódia se integrou ao ordenamento jurídico brasileiro; 
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descrever os objetivos das audiências de custódia e sua eficácia no que se refere ao crime de 

tráfico ilícito de substâncias entorpecentes; analisar a seletividade presente na realidade prisional 

contemporânea nacional; reconhecer o atual contexto das prisões cautelares diante da aplicação 

da audiência de custódia no Brasil e analisar as alterações promovidas pela Lei n. 12.403/2011. 

Preliminarmente, é necessário destacar que historicamente, o racismo se faz presente 

na sociedade brasileira, havendo a necessidade de reconstrução de memória sobre a escravidão e 

sua influência na realidade cotidiana. Hoje, apesar da abolição da escravatura, o negro continua 

sendo o sujeito marginalizado.  

Nesse sentido, a marginalização do negro, jovem e pobre hoje vem travestida de 

outras formas que não a escravidão propriamente dita, merecendo destaque as legislações penais, 

que evidenciam a mudança da coisificação da população negra para criminalização e segregação 

no sistema penitenciário.  

É  notório que as decisões judiciais estão sendo influenciadas por critérios e razões 

que extrapolam as leis e como consequência há uma maior penalização dos indivíduos que, 

socialmente, já apresentam um histórico de vulnerabilidade. Nesse ponto, convém salientar a 

ineficácia das audiências de custódia frente ao crime de tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes, sendo a guerra às drogas pretexto para atacar um grupo específico: jovens, negros 

pobres, residentes nas periferias e comunidades. 

No Brasil, predomina a lógica de “guerra”, do “combate”. A partir da aplicação da 

legislação, por meio das decisões observa-se a aplicação eivada de pré-julgamentos, diretriz que 

aponta para um horizonte desigual, em que o tratamento dado por policiais e agentes da lei aos 

usuários poderá ter como base a raça e o perfil socioeconômico. Nesse ponto, é notória a 

criminalização do usuário e o enfoque na dimensão da repressão ao tráfico e, em contrapartida, há 

reduzida atenção ao tratamento e prevenção.  

Outrossim, há exacerbação das penas aos crimes envolvendo drogas, o 

direcionamento das ações policiais para operações antidrogas, a militarização das polícias, além 

do encarceramento em massa, sendo que tais medidas reforçam a aplicação da Teoria do Direito 

Penal do Inimigo como resposta ao combate.  

Trata-se do uso desproporcional do ius puniendi, difundido por meio de medidas 

midiáticas que influenciam toda a sociedade, aterrorizada com a “epidemia de drogas”, a fim de 

aumentar os números finais de apreensão e encarceramento.  
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Percebe-se que as medidas tomadas pelo Estado não são apenas respostas ao 

problema das drogas, mas sim um reflexo da criação e significação de um problema que ele 

próprio assume para que possa justificar “soluções”, sendo essas a própria manifestação de poder, 

de forma estigmatizada, já que a “guerra às drogas” se impõe sobre uma camada específica da 

sociedade.  

O fato de jovens negros e pobres serem alvo das prisões brasileiras é realidade desde 

o final do século XIX. Contudo, esse fenômeno ganhou novos contornos discriminatórios e 

criminalizatórios, em especial, no que diz respeito à ideologia proibicionista e à política de 

drogas guiada pela guerra. 

Nesse ponto, registre-se que o Estado e a sociedade, em um imaginário social, 

enxergam o jovem negro como traficante, como inimigo social. Assim, o genocídio negro acaba 

sendo a própria constatação do abandono do Estado Neoliberal e, pautado nessa visão, está o 

controle a partir do encarceramento em massa e da penalização.  

Não obstante, o julgamento pressuporia o estabelecimento de uma mediação de 

diálogo entre Estado, aquele a quem se atribui a prática de uma infração penal e a sociedade, a 

audiência de custódia ter como finalidade o contato direto do indivíduo preso em flagrante com o 

juiz, de modo a possibilitar ao juiz o conhecimento da situação de flagrante e das condições do 

indivíduo que lhe foi apresentado.  

Contudo, o que se vê na realidade prisional brasileira é quase que uma condenação 

prévia em que o julgamento formal se mostra como legitimador do que já está social e 

historicamente determinado pela ideologia e política cunhada na lógica da guerra e no direito 

penal do inimigo.  

Nesse ponto, muitas decisões, embora pendam de um lado a outro, possuem a ideia 

da seletividade penal como preponderante na balança. Supostamente há fundamentação por meio 

da objetividade da lei, mas o que de fato se manifesta é o critério ideológico, pois os agentes de 

“justiça” irão buscar os fundamentos que melhor se relacionem e adequem à perspectiva 

punitivista onde a prisão é a regra e a liberdade a exceção, paradigma oposto ao que é 

preconizado pela Constituição Federal de 1988.  

Notoriamente, o racismo e a guerra às drogas, especificamente em relação aos jovens 

negros são fatores que ensejam e fomentam o encarceramento em massa e o número elevado de 

mortes de jovens negros brasileiros. Os aspectos retromencionados demonstram que esses jovens 
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estão inseridos em lógicas imensamente contraditórias do mercado das drogas proibidas. Não 

bastasse a guerra interna do tráfico de drogas, ainda correm risco de serem dizimados pelas forças 

de segurança estatais, que atuam por meio da seletividade como forma de legitimação de poder.  

Por fim, faz-se necessário que as audiências de custódia, de fato, cumpram seus 

objetivos, devendo estar interseccionadas com o propósito de propiciar mudanças estruturais, pois 

sem essas, só veremos jovens morrer ou irem presos, tendo em vista o simbolismo, a seletividade 

penal e a “guerra às drogas”. 

Isso posto, a referida pesquisa segue o modelo hermenêutico-argumentativo, já que se 

dedica a compreender a eficácia do instrumento da audiência de custódia, perpassando pelos 

ramos do Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Constitucional.  

Ademais, quanto à vertente jurídica, adota-se, conforme classificação de Gustin e 

Dias (2010), a jurídico sociológica. Por meio desse trabalho, pretende-se analisar a temática 

exposta a partir do Projeto do Conselho Nacional de Justiça de 2015 até o presente ano de 2020. 

Nesse sentido, a pesquisa tem enfoque no Processo Penal (prisão provisória, medidas cautelares e 

liberdade provisória) em interdisciplinaridade com o Direito Penal (funcionalidade do sistema 

carcerário e função das penas) e o Direito Constitucional (garantias fundamentais).  

Para tanto, o primeiro capítulo, analisa a Teoria do Direito Penal do Inimigo e seus 

reflexos na realidade prisional brasileira frente à cultura do encarceramento. Para sustentar esse 

argumento, utiliza-se o referencial teórico da criminologia crítica, Günter Jakobs, indicando a 

existência de um sistema penal de caráter genocida visivelmente condicionada pelo racismo em 

dissonância com a ideia de democracia racial expressa na Constituição Federal vigente.  

No segundo capítulo, aborda-se sobre a audiência de custódia no (con)texto 

legislativo e judicial brasileiro, sobretudo no que diz respeito à previsão normativa, 

implementação, características e finalidades. Outrossim, são desenvolvidas temáticas 

correlacionadas, sendo:  a nova redação do artigo 306 do CPP frente ao Projeto de Lei nº 

554/2011 e os desafios de aplicação da audiência, sobretudo do ponto de vista dos aplicadores de 

direito, tendo em vista a ratificação de tratados internacionais e o espírito da Constituição 

Federal.  

Posteriormente, no terceiro capítulo, não menos importante, a partir da noção da 

importância e dificuldades de implementação das audiências, discute-se a aplicação desse 

instrumento, em especial, em relação ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 
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Assim, analisa-se o artigo 33 da Lei de Drogas e os desdobramentos da audiência, bem como são 

expostas, ainda, algumas críticas, quais sejam, se a audiência seria um instrumento de garantia de 

direitos ou reforço de estruturas sociais desiguais e do encarceramento em massa face ao delito 

retromencionado. 

No quarto e último capítulo, estabelece-se a interligação entre a (in)eficácia do 

instrumento das audiências de custódia, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, 

encarceramento massivo no sistema penal brasileiro e o racismo, apontando para a falta de 

efetividade do instrumento diante desse delito. 

 

 

http://www.crisp.ufmg.br/wp-content/uploads/2017/11/TBR1018-1.pdf
http://www.crisp.ufmg.br/wp-content/uploads/2017/11/TBR1018-1.pdf
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2 MENTALIDADE INQUISITÓRIA DA PRISÃO  

 

O encarceramento em massa é real no sistema prisional brasileiro, de modo que se 

observa uma inversão da ordem constitucional, ao se transformar a regra (liberdade/presunção de 

inocência) em exceção, e a exceção em regra (prisão/ culpabilidade).  

Para a melhor compreensão do tema, será exposto o pensamento de Günter Jakobs, 

utilizando as suas observações acerca do conceito de inimigo do Estado. Por meio da Teoria do 

Direito Penal do Inimigo, entende-se que o ius puniendi estatal se mostra seletivo, na medida em 

que atua incisivamente sob grupos sociais específicos.   

Visando minimizar ou mesmo buscando solucionar o problema do encarceramento em 

massa, sobretudo no que se refere à banalização das prisões provisórias, bem como adequar o 

Processo Penal brasileiro aos tratados internacionais e ao caráter humanitário da Constituição 

brasileira vigente, apresentou-se a Resolução nº 213, do Conselho Nacional de Justiça, no ano de 

2015.  

 

2.1 O encarceramento em massa: reflexos da aplicação da Teoria do Direito Penal do 

Inimigo 

 

O estabelecimento da prisão como instrumento da pena se deu pelo Código Penal 

Francês em 1791 (NOVO, 2017) e generalizou-se no mundo, tendo reflexos no sistema penal 

brasileiro, por meio da criação de uma nova legislação para definir o poder de punir como uma 

função geral da sociedade, exercida de forma igual sobre todos os seus membros. 

Eugênio Zaffaroni et al. (2003, p. 60, grifo nosso) estabelecem que: 

 

Por sistema penal entendemos o conjunto das agências que operam a criminalização 

(primária e secundária) ou que convergem na sua produção. Dentro desse 

entendimento, referimo-nos a sistema no sentido elementar de conjunto de entes, de 

suas relações recíprocas e de suas relações com o exterior (o ambiente) e nunca no símil 

biológico de órgãos do mesmo tecido que realizam uma função, de vez que estas agências 

não operam coordenadamente, mas sim por compartimentos estanques, ou seja, cada uma 
de acordo com seu próprio poder, com seus próprios interesses setoriais e respectivos 

controles de qualidade. O resultado de seu funcionamento conjunto não passa de uma 

referência discursiva na hora de patentear suas funções manifestas ou proclamadas.  

 

Contudo, ainda sob as marcas do neoliberalismo, há uma ascensão de discursos 

conservadores, que trazem a lógica da culpabilização e do viés punitivo, onde predomina o 

pensamento das prisões como algo inevitável para quaisquer transgressões convencionadas 

socialmente. Ou seja, a punição já foi naturalizada no imaginário social (BORGES, 2018).  
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Nesse sentido, as origens do sistema escravocrata ainda refletem na atuação do Poder 

Judiciário, na medida em que se parte da lógica punitiva, focando no encarceramento em massa de 

grupos mais vulneráveis socialmente como forma de garantir o controle social. 

Com destaque a prisão cautelar, em contrariedade ao regramento constitucional, que 

limita o uso desta às hipóteses de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, o sistema penal 

brasileiro apresenta, na realidade, uma política repressiva, que reflete a aplicação da Teoria do 

Direito Penal do Inimigo. 

Na interpretação de Alexandre de Moraes, o Direito Penal do Inimigo (feindstrafrecht) 

configura-se como uma teoria antigarantista do Direito Penal, que tem como precursor o alemão 

Günter Jakobs, que construiu tal teoria com base filosófica de autores consagrados, como Thomas 

Hobbes (1588-1679), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724- 1804) e Niklas 

Luhmann (1927- 1998). Essa teoria consiste na concepção de que o indivíduo, a partir do 

momento que desobedece ao contrato social, é penalizado como se inimigo estatal fosse. Assim, 

não seria considerado membro do Estado e, consequentemente, perderia seus direitos.  

Diante dos apontamentos de Jakobs (1985), embora o cidadão possa cometer delitos, 

isso não faz dessa situação algo imutável, nem mesmo impede o retorno fiel ao direito. No que diz 

respeito ao inimigo, se enquadra como aquele que recusa ao cumprimento do ordenamento 

jurídico vigente.  

Nesses moldes, preceitua o jurista Alexandre de Moraes, em sua obra “Direito Penal 

do Inimigo: a terceira velocidade do direito penal”:  

 

Criminosos econômicos, terroristas, delinquentes organizados, autores de delitos sexuais 

e de outras infrações penais perigosas são os indivíduos potencialmente tratados como 

‘inimigos’, aqueles que se afastam de modo permanente do Direito e não oferecem 

garantias cognitivas de que vão continuar fiéis à norma. Assim, por não aceitarem 

ingressar no estado de cidadania, não podem participar dos benefícios do conceito de 
‘pessoa’. Uma vez que não se amoldam em sujeitos processuais não fazem jus a um 

procedimento penal legal, mas sim, a um procedimento de guerra. (MORAES, 2011, p. 

195) 

 

Percebe-se que o termo “pessoa” é o oposto da ideia de “inimigo”, representando uma 

verdadeira antítese. A pessoa é aquela que oferece uma garantia cognitiva suficiente de um 

comportamento pessoal, que não se trata de um resultado de processos naturais, mas sim de uma 

construção social. Nesta linha, considera-se inimigo o indivíduo que não estaria alinhado ao 

ordenamento jurídico.  

Com base na realidade brasileira, convém abordar nesta linha de pensamento dois dos 

principais pilares de tal teoria aqui analisada: (a) a supressão ou relativização de direitos e 

garantias fundamentais; (b) a seletividade e simbolismo.  
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Relativamente à primeira, podemos considerar que é generalizada a violação dos 

direitos humanos dentro do sistema prisional, destacando-se a violação do direito à liberdade e do 

princípio da presunção de inocência; o segundo pilar, por sua vez, diz respeito à estigmatização 

via direito penal, ao estabelecer “perfis” para exercer o poder punitivo. Ademais, cabe citar, a 

título exemplificativo, outros pilares essenciais: a antecipação da punição do inimigo; a 

desproporcionalidade das penas; a criação de leis severas para o inimigo e a explosão carcerária.  

A partir da teoria analisada, uma das principais críticas é que “para se controlar os 

pobres e miseráveis cria-se uma nova instituição: a polícia (que nasceu, como se vê, para controlar 

os miseráveis e seus delitos); inimigo (do Estado de polícia), desde essa época é o marginalizado” 

(MORAES, 2011, p. 248). Essa ideia concatena-se com a realidade brasileira, afinal é notório que 

a pobreza e a cor da pele que estão sendo criminalizadas.  

De acordo com Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 

2017), a maior parte é composta por jovens2. Estima-se do quantitativo de pessoas privadas de 

liberdade no Brasil, que é de 726.354, 54%, têm entre 18 e 29 anos. Levando em conta a cor da 

pele, o levantamento mostra que somados, pessoas presas de cor/etnia pretas e pardas totalizam 

63,6% da população carcerária nacional.  

Já em relação ao nível educacional, 51,3% destas possuem o Ensino Fundamental 

Incompleto, seguido de 14,9% com Ensino Médio Incompleto e 13,1% com Ensino Fundamental 

Completo. O percentual de presos que possuem Ensino Superior Completo é de 0,5% (INFOPEN, 

2017). Destarte, é possível a afirmação de que grande parte da população carcerária tem baixa 

escolaridade, no indicativo que são as pessoas mais pobres que estão sendo punidas.  

Os dados retromencionados são representativos do que se denomina “cultura do 

encarceramento”, cuja ideia é de que a prisão seria a melhor, se não a única, alternativa ao 

combate da criminalidade. Destarte, sob o viés da seletividade, é razoável afirmar que o sistema 

não pode ser considerado justo, vez que, a maior parte dos detentos pertencem a um padrão: são 

jovens, negros, pobres, com baixa escolaridade e que moram em periferias. 

Apesar de se estabelecer prisão como instrumento de pena, o processo penal brasileiro 

sofreu alterações, sobretudo no que diz respeito às garantias constitucionais e adequação aos 

tratados internacionais de direitos humanos. Assim, o processo penal é um dos ramos do Direito 

que se beneficia da normativa dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, em prol de se 

alcançar o Devido Processo Legal, Constitucional e Convencional.  

Nesse sentido, em busca de mitigar o uso abusivo da prisão preventiva no Brasil, bem 

como o encarceramento em massa, aliada à redução de custos foi instituído o instrumento das 

                                                             
2 Segundo classificação do artigo 1º, §1º do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/13) “são consideradas jovens as 

pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade.” (BRASIL, 2013) 
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audiências de custódia dentro do processo penal brasileiro, por meio da Resolução nº 213, do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no ano de 2015. 

Como aduz o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, no período de 

2013 a 2016, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, “as audiências de custódia podem evitar um 

inchamento ainda maior do já lotado e caótico sistema carcerário brasileiro, além de garantir a 

integridade do preso” (OAB NACIONAL, 2015, s.p).  

No mesmo sentido disse o ex-presidente do Conselho Nacional de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski: “Ao desenvolvermos esse projeto, 

vamos conseguir mudar completamente a realidade horrorosa das prisões no Brasil. Faço um 

apelo para partirmos na frente, mostrando que o Judiciário tem condições de fazer coisas novas” 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2015, s.p). Outrossim, aduzia que, “Precisamos nos 

conscientizar sobre a importância da audiência de custódia, pois resolver o problema da 

superlotação é dever de todos e isso não é algo conquistado do dia para a noite” (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2015, s.p).  

Trata-se de uma medida que traz eficiência, celeridade e transparência ao processo, 

prevenindo ilegalidades e assegurando a correta aplicação da lei penal, proporcionando o encontro 

dos fins almejados pelo Estado Democrático de Direito. Realizada essa abordagem teórica inicial, 

passar-se-á a análise de como esse instrumento se encontra materializado no ordenamento 

jurídico, bem como os objetivos e características. 
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3 O INSTRUMENTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA  

 

O instituto da Audiência de Custódia está previsto em pactos e tratados internacionais 

subscritos pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).  

Tais regramentos internacionais foram ratificados pelo Brasil e a audiência de custódia 

foi implementada por meio da Resolução nº 213, do Conselho Nacional de Justiça, buscando a 

proteção dos Direitos Humanos e humanização do Processo Penal. 

 

3.1 A Audiência de custódia no (con)texto legislativo e judicial brasileiro: previsão 

normativa, implementação no Brasil, definição de suas características e finalidades 

 

A implementação da audiência de custódia demanda a adequação da Constituição e da 

legislação nacional aos diplomas internacionais, em prol de se oferecer uma solução à 

superlotação dos presídios e violação dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, é o que expõe o professor e Desembargador Nereu Giacomolli, quando 

afirma que “uma leitura convencional e constitucional do processo penal, a partir da 

constitucionalização dos direitos humanos, é um dos pilares a sustentar o processo penal 

humanitário” (GIACOMOLLI, 2014, p. 12). Essa ideia está correlacionada com o contexto 

brasileiro, em especial, no que diz respeito à criação da audiência de custódia, a partir da 

Resolução nº 213, do Conselho Nacional de Justiça.   

Antes de avançar, cabe salientar, a título de curiosidade, que desde 1965 o Código 

Eleitoral brasileiro prevê uma espécie de audiência para presos no período eleitoral3. Outrossim, 

em hipótese similar, dispõe o Código de Processo Penal sobre uma audiência, no caso de infração 

por crime inafiançável4 quando não houver a exibição do mandado de prisão. Por fim, como 

último exemplo, dispõe, ipsis litteris o artigo 175, do Estatuto da Criança e do Adolescente que 

“em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao 

representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de 

ocorrência” (BRASIL, 1990). Trata-se de exemplos de audiência de apresentação, não de 

audiência de custódia, pois esta possui características específicas que ora serão expostas.  

                                                             
3 Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do 

encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença 

criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto. 

§ 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar 

a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. (Lei nº 4.737/65) 
4 Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, 

será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. (Código de Processo Penal) 
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 No que concerne à Audiência de Custódia, faz-se necessária ampla explanação sobre 

a terminologia “custódia” que está diretamente ligada à ideia de proteção (PAIVA, 2015).  

Caio Paiva, assim define as audiências no artigo científico “Na Série: ‘Audiência de 

Custódia’: conceito, previsão normativa e finalidade”: 

 

A audiência de custódia consiste, portanto, na condução do preso [em flagrante], sem 

demora, à presença de uma autoridade judicial que deverá, a partir de prévio contraditório 

estabelecido entre o Ministério Público e a Defesa, exercer um controle imediato da 

legalidade e da necessidade da prisão, assim como apreciar questões relativas à pessoa do 
cidadão conduzido, notadamente a presença de maus tratos ou tortura. Assim, a audiência 

de custódia pode ser considerada como uma relevantíssima hipótese de acesso à 

jurisdição penal, tratando-se de uma das garantias da liberdade pessoal que se traduz em 

obrigações positivas a cargo do Estado. (PAIVA, 2015, p. 31) 

 

Desse modo, a audiência de custódia pode ser definida como procedimento pré-

processual pelo qual, a autoridade, faz análise e um controle jurisdicional acerca da necessidade e 

legalidade da prisão do detido em flagrante.  

O instituto da Audiência de Custódia está previsto em pactos e tratados internacionais 

subscritos pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), colaborando para a 

efetivação do Princípio do Devido Processo Legal e a busca da humanização do Processo Penal.  

Com efeito, o art. 7º, 5., do Pacto de São Jose da Costa Rica ou a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos expõe: 

 

[...] Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de 

um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito 

de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que 

prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 

comparecimento em juízo. (ONU, 1969) 

 

No mesmo sentido, é o que se expõe no art. 9º, item 3 do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos: 

 

[...] Toda a pessoa detida ou presa devido a uma infracção penal será presente, no mais 

breve prazo, a um juiz ou outro funcionário autorizado por lei para exercer funções 

judiciais, e terá direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em 

liberdade. A prisão preventiva não deve constituir regra geral, contudo, a liberdade deve 

estar condicionada por garantias que assegurem a comparência do acusado no acto de 

juízo ou em qualquer outro momento das diligências processuais, ou para a execução da 
sentença. (ONU, 1966) 

 

Embora tais regras internacionais tenham sido ratificadas há mais de vinte anos pelo 

Brasil, a audiência de custódia não havia sido efetivamente implementada até o início do ano de 

2015. Nessa ocasião, o Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), lançou o 

projeto de implantação, por meio da Resolução nº 213, detalhando as regras e procedimentos da 
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audiência de custódia – primeira norma que a regulamentou, buscando a proteção dos Direitos 

Humanos e humanização do Processo Penal. 

A respeito do tratamento a ser direcionado à audiência de custódia, Aury Lopes Júnior 

leciona que: 

 

A inovação agora é inserir, nesta fase, uma audiência, onde o preso seja – após a 

formalização do auto de prisão em flagrante feito pela autoridade policial – ouvido por 

um juiz, que decidirá nesta audiência se o flagrante será homologado ou não e, ato 

contínuo, se a prisão preventiva é necessária ou se é caso de aplicação das medidas 
cautelares diversas (art. 319). Mas um detalhe: a audiência de custódia não se limita aos 

casos de prisão em flagrante, senão que terá aplicação em toda e qualquer prisão, 

detenção ou retenção (dicção do art. 7.5 da CADH), sendo, portanto, exigível na prisão 

temporária e também na prisão preventiva. Essencialmente, a audiência de custódia 

humaniza o ato da prisão, permite um melhor controle da legalidade do flagrante e, 

principalmente, cria condições melhores para o juiz avaliar a situação e a necessidade ou 

não da prisão cautelar (inclusive temporária ou preventiva). (LOPES JUNIOR, 2016, p. 

334) 

 

Assim, na busca de adequar o processo penal brasileiro e assegurar os princípios 

constitucionais, essencialmente a partir de postura política iniciada por tribunais estaduais deu-se 

os primeiros passos com a Resolução nº 213 do CNJ, implementando audiência de custódia 

posteriormente, assumida e propagada pelo Supremo Tribunal Federal. 

O CNJ então, implementou o Projeto Piloto das audiências de custódia em São Paulo, 

por meio do Provimento Conjunto 03/2015, no Fórum Criminal da Barra Funda. Diante dos 

resultados positivos, em 06 de fevereiro de 2015 que o CNJ apresentou em São Paulo o projeto 

para Audiência de Custódia. 

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal 

(STF), à época, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que pretendia levar a iniciativa a outras 

capitais e comarcas do país. Afirmou o ministro que, “Essa é uma meta prioritária do CNJ, e São 

Paulo mais uma vez sai na frente como importante parceiro. Uma experiência que, se for exitosa – 

e tenho certeza de que será –, será depois levada para outras capitais e comarcas do País” (CNJ, 

2016, p. 24).  

De acordo com leitura do texto disponível na página eletrônica do CNJ, verifica-se 

que o primeiro acordo de cooperação técnica determinou a “conjugação de esforços” voltados à 

implantação da audiência de custódia nos estados, como forma de garantir a rápida apresentação 

do preso em flagrante ao juiz, o qual analisando o caso concreto verificará a necessidade de se 

manter a prisão ou aplicar medidas alternativas. Verifica-se que o acordo é pautado na necessidade 

de um apoio técnico e financeiro para que os estados possam implementar Centrais de 

Monitoração Eletrônica, Centrais Integradas de Alternativas Penais e Câmaras de mediação penal. 

Os recursos para tanto deverão ser repassados pelo Ministério da Justiça, de modo a que os 

estados possam efetivamente implantar tal projeto (CNJ, 2018). 
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Já o segundo acordo demonstrava a pretensão de ampliar o uso de medidas alternativas 

à prisão, utilizando para tanto penas restritivas de direitos, medidas protetivas de urgência, 

medidas cautelares diversas da prisão, conciliação e mediação, sendo que os juízes podem aplicar 

as medidas alternativas à prisão em substituição à prisão preventiva, bem como no momento de 

execução da pena, entre os exemplos de medidas alternativas vê-se o uso de tornozeleiras 

eletrônicas, recolhimento domiciliar noturno, proibição de viajar, de frequentar determinados 

lugares e manter contato com determinadas pessoas (CNJ, 2018). 

Pelo terceiro acordo, objetivou-se elaborar diretrizes e promover a política de 

monitoração eletrônica e, segundo informações do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) 

do Ministério de Justiça, 18 estados brasileiros utilizam-se do monitoramento eletrônico, 

principalmente na fase da execução da pena, quando se tratar de medida de proteção de urgência. 

É por meio desse acordo que se almeja a utilização das tornozeleiras eletrônicas como medida 

cautelar de monitoramento das medidas cautelares que sejam aplicadas aos indivíduos que tenham 

sido condenados por algum delito, salvo aqueles que tenham sido condenados por crimes dolosos 

que exijam para cumprimento da pena, a pena privativa de liberdade com tempo superior a quatro 

anos, ou mesmo condenados por outro crime doloso e no monitoramento de medidas protetivas de 

urgência aplicadas a acusados de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (CNJ, 2018).  

Nesse escopo, trata-se de uma ação do Conselho Nacional de Justiça mediante a qual o 

detento em flagrante é apresentado a um juiz no lapso temporal máximo de 24 horas. O detento, 

acompanhado de um advogado particular ou de um defensor público, será ouvido, previamente, 

por um juiz, que poderá tomar medidas previstas em lei. 

Nos termos do artigo 8º da Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça, durante 

a audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo: 

 

Art. 8º [...] I - esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem 

analisadas pela autoridade judicial;  
II - assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de resistência e de 

fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a 

excepcionalidade ser justificada por escrito;  

III - dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio; 

 IV - questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos 

constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar-se com 

advogado ou defensor público, o de ser atendido por médico e o de comunicar-se com 

seus familiares;  

V - indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão;  

VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da 

apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos e 

adotando as providências cabíveis; (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015) 
 

Ainda, a autoridade judicial deve: 
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[...] VII - verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando sua 

realização nos casos em que:  

a) não tiver sido realizado;  

b) os registros se mostrarem insuficientes; 

 c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao exame realizado; 
 d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-se a 

Recomendação CNJ 49/2014 quanto à formulação de quesitos ao perito;  

VIII - abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a 

investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante;  

IX- adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades; 

 X - averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, existência de filhos ou 

dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, 

incluídos os transtornos mentais e a dependência química, para analisar o cabimento de 

encaminhamento assistencial e da concessão da liberdade provisória, sem ou com a 

imposição de medida cautelar. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015) 

 

Em relação às medidas judiciais, poderá decidir sobre o relaxamento de prisão ilegal 

(art. 310, I, CPP); converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, parte inicial); 

conceder a liberdade provisória5 com ou sem fiança (art. 310, III, CPP), cumulada ou não com 

medidas cautelares diversa da prisão; substituição da prisão em flagrante por medidas cautelares 

diversas (art. 310, II, parte final e 319 CPP), conforme previsto no artigo 310 do Código de 

Processo Penal6. 

Cabe, nesse sentido, destacar as finalidades desse instrumento, quais sejam: ajustar o 

processo penal brasileiro aos tratados internacionais de direitos humanos; prevenção da tortura, 

combater o encarceramento massivo e evitar prisões ilegais, arbitrárias ou desnecessárias, que 

massificam o sistema carcerário, respectivamente (PAIVA, 2015).  

No que diz respeito ao arranjo do processo penal aos mecanismos internacionais, ainda 

que não convençam os seus opositores, não os desobriga de observar o seu cumprimento. Nesse 

sentido é o que dispõe Ana Cláudia Cajueiro (2017, sp), que menciona entendimento de Caio 

Paiva (Defensor Público Federal):  

 

[...] Ajustar o Processo Penal - todo processo tem que haver como primazia a celeridade. 

Quando falamos de patrimônio, produtos, violações de direitos, pensamos em economizar 

tempo para se obter o objetivo específico, mas principalmente quando falamos do bem 

maior pretendido: a Liberdade, essa celeridade é crucial. Não adequar o processo penal as 
normas supralegais implica em superlotamento do Sistema Carcerário, oneração dos 

custos envolvidos em segurança pública, e desrespeito ao ser humano.  

                                                             
5 “O juiz também avaliará se a prisão preventiva pode ser substituída por liberdade provisória até o julgamento 

definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como monitoramento eletrônico e apresentação 

periódica em juízo. Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou 
abuso policial durante a execução do ato de prisão.” ( SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2016, s.p) 
6 No mesmo sentido dispõe o artigo 8º, §1º da Resolução nº 213 do CNJ: 

§ 1º Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz deferirá ao Ministério Público e à defesa técnica, nesta 

ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos 

que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em seguida, requerer: 

 I - o relaxamento da prisão em flagrante; 

 II - a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão;  

III - a decretação de prisão preventiva;  

IV - a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. (CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA, 2015) 
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Também se apresenta como finalidade a proteção à tortura, posto que, conforme 

preconiza o art. V da Declaração Universal de Direitos Humanos: “Ninguém será submetido a 

tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante” (DUDH, 1948). 

Há claramente o viés humanitário, pois é feita uma análise concreta sobre as condições 

reais da prisão, propiciando um espaço de imunização da jurisdição contra a banalização das 

prisões preventivas, ocasionando impactos nos índices da população carcerária e de prisões 

ilegais.  

Nessa linha de intelecção, cabe salientar, ainda, o respeito da dignidade, proteção da 

integridade física e psíquica do detento, cujo o objetivo é verificar a (i)legalidade da prisão, se 

estão ou não presentes as hipóteses que ensejam a decretação da prisão preventiva.   

Percebe-se, ainda, a importância das audiências e a relação direta com o princípio da 

legalidade e qualidade da motivação da decisão que decreta a prisão preventiva, vez que, presentes 

o Ministério Público, a Defesa, o próprio indivíduo preso em flagrante e o juiz, permite-se uma 

análise mais aprofundada e fundamentada no caso concreto, no que diz respeito ao cabimento da 

medida adequada, sobretudo em relação a medida extrema da segregação cautelar.  

Nesse ponto, é mister frisar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a prisão é 

aplicada de duas formas distintas, sendo a prisão-pena, consequência de uma decisão transitada 

em julgado e a prisão sem pena, que se trata de medida extrema, em prol da garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria 

e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado7. 

Vale ressaltar que, no Estado Democrático de Direito a regra é a liberdade, sendo o 

encarceramento provisório medida excepcional e de ultima ratio. Segundo estabelece Renato 

Brasileiro de Lima:  

 

A prisão deve ser compreendida como a privação da liberdade de locomoção, com o 
recolhimento da pessoa humana ao cárcere, seja em virtude de flagrante delito, ordem 

escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, seja em face de transgressão 

militar ou por força de crime propriamente militar, definidos em lei. (LIMA, 2012, p. 

1168) 

 

Outrossim, a própria Constituição Federal de 1988, corrobora com a ideia da 

liberdade, na medida em que se estabelece no art. 5º, LXI, que “ninguém será preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo 

nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar”(BRASIL, 1988) e no art. 5º, 

                                                             
7 Tais hipóteses estão previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Vale ressaltar que a última hipótese 

retromencionada foi incluída pela Lei 13.964/19, que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728090/inciso-lxi-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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LXVI, estabelecendo que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança” (BRASIL, 1988). 

Portanto, a partir do cumprimento das finalidades retromencionadas, as audiências de 

custódia têm por finalidade que o Brasil passe a garantir o cumprimento dos dispositivos legais, 

bem como “saia do vergonhoso 4º lugar que apresenta como o país mais violento no cumprimento 

de suas leis e um dos piores sistemas carcerários do mundo” (CAJUEIRO, 2017, sp). 

Face ao exposto, o instrumento da audiência de custódia, aumenta a responsabilidade 

dos juízes, promotores e defensores de exigir que os demais elos do sistema de justiça criminal 

passem a trabalhar em padrões de legalidade e eficiência. Contudo, não se deve olvidar: “de nada 

adiantará a implementação da audiência de custódia se a mentalidade do Poder Judiciário 

permanecer a mesma, a de sempre” (PAIVA, 2015, sp). 

Nesse sentido, algumas alterações legislativas, ainda que anteriores à introdução da 

audiência de custódia ao ordenamento jurídico brasileiro, já apontavam para a necessidade de 

proteção ao detento e diminuição de prisões abusivas, como o Projeto de Lei nº 554/2011, que 

buscou a alteração do artigo 306 do CPP e a Lei nº 12.403/11, que dentre outras medidas, 

estabeleceu a redação final do artigo 306 do CPP, conforme será exposto no subtópico seguinte.  

 

3.2 Projeto de Lei nº 554/2011 e a nova redação do art. 306 do CPP 

 

Ao longo dos anos, o Código de Processo Penal de 1941 vem passando por 

modificações, a fim de adequar a persecução penal aos padrões humanitários estabelecidos 

pela Constituição Federal de 1988, já que foi concebido dentro de um contexto autoritário.  

Nesse sentido, o Título IX do Código de Processo Penal, cuja denominação original 

era “Da Prisão e da Liberdade Provisória”, em sua redação inicial evidenciava bem o perfil 

autoritário do processo penal brasileiro, pois estabelecia um sistema cautelar com extremos entre a 

prisão e a liberdade provisória8.  

Nesses moldes, na sistemática originária, o sujeito autuado em flagrante passava pelo 

seguinte procedimento:  

 

O sujeito autuado em flagrante delito permaneceria preso, em regra, com fundamento 

nessa modalidade de prisão, mesmo durante a fase processual. O delegado de polícia, 

após a lavratura do auto de prisão em flagrante, encaminhava os documentos para que o 
juiz, no prazo de 24h, decidisse sobre a legalidade da prisão (homologação da prisão legal 

                                                             
8 Nessa sistemática, não haviam medidas cautelares que apenas restringissem a liberdade. Havia somente os dois 

extremos: a prisão provisória (na modalidade prisão preventiva) ou a liberdade provisória. Atualmente, estão previstas 

no artigo 319 do Código de Processo Penal medidas cautelares diversas da prisão, possibilitando ao juiz decisões mais 

adequadas ao texto constitucional, que tem como paradigma a liberdade como regra e a prisão como exceção.  
 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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ou relaxamento da prisão ilegal). “O juiz somente poderia conceder liberdade provisória 

se o crime fosse afiançável ou se a conduta do increpado estivesse amparada por alguma 

causa excludente da ilicitude.” (MENECHINI,2017, s.p, grifo nosso)  

 

Percebe-se que a prisão preventiva daqueles que se encontravam aguardando 

julgamentos era tomada como regra, o que, caso persistisse, contrariaria o espírito da Constituição 

Federal e Tratados Internacionais posteriormente ratificados, bem dizer, o Pacto San José da Costa 

Rica, ou também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Nesse ponto, Aury Lopes traz os seguintes apontamentos: 

 

Na sistemática pré-convenção americana de Direitos Humanos, o preso em flagrante era 

conduzido à autoridade policial onde, formalizado o auto de prisão em flagrante, era 

encaminhado ao juiz, que decidia nos termos do art. 310 do CPP, se homologava ou 
relaxava a prisão em flagrante (em caso de ilegalidade) e, à continuação, decidia sobre o 

pedido de prisão preventiva ou medida cautelar diversa (art. 319). Essa é a disciplina do 

CPP. (LOPES JUNIOR, 2016, p. 334) 

 

Não obstante os Tratados Internacionais de Direitos Humanos que assegurem o direito 

à audiência de custódia não necessitem, conforme se expõe no capítulo seguinte, de implemento 

normativo interno, não se pode olvidar que a edição de lei é importante no  fomento do direito, em 

especial, no que diz respeito à audiência de custódia, vez que a previsão normativa dos tratados 

deixa em aberto alguns pontos desse instrumento processual instituído (LOPES; PAIVA, 2014).  

Assim, face ao descumprimento de uma garantia constitucional, qual seja, o princípio 

da presunção de inocência e tendo em vista a adequação do processo penal aos tratados de direitos 

humanos, tramitou no Congresso, o Projeto de Lei nº 554/2011, do Senador Antônio Carlos 

Valadares (PSB/SE), visando uma nova redação ao art. 306 do CPP: 

 

Ementa: 

Altera o § 1º do art. 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 

Processo Penal), para determinar o prazo de vinte e quatro horas para a apresentação do 

preso à autoridade judicial, após efetivada sua prisão em flagrante. 

Explicação da Ementa: 

Altera o §1º do artigo 306 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 

Processo Penal) para dispor que no prazo máximo de vinte e quatro horas após a 

realização da prisão, o preso deverá ser conduzido à presença do juiz competente, 
juntamente com o auto de prisão em flagrante, acompanhado das oitivas colhidas e, caso 

o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. 

(BRASIL, 2011) 

 

Posteriormente, com a entrada em vigor da Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011,  

foram alterados dispositivos do Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, 

liberdade provisória e, ainda a criação das medidas cautelares e estabelecimento da redação final  

do artigo 306 do CPP nos seguintes termos:  

 

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa 

por ele indicada.  

https://adrianosp05.jusbrasil.com.br/
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/3
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/3
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§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao 

juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de 

seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.  

§ 2o No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada 

pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. 
(BRASIL, 2011) 

 

Face ao artigo retro, traça-se a proteção do indivíduo detido em flagrante. Entretanto, é 

por meio da posterior introdução da audiência de custódia ao ordenamento que se “evita que o 

preso somente seja ouvido pelo juiz muitos meses depois de preso (na medida em que o 

interrogatório judicial é o último ato do procedimento)” (LOPES JUNIOR, 2016, p. 334). 

Portanto, “a audiência de custódia corrige de forma simples e eficiente a dicotomia gerada: o preso 

em flagrante será imediatamente conduzido à presença do juiz para ser ouvido” (LOPES JUNIOR, 

2016, p. 334), e a partir disso, o juiz decidirá sobre as medidas previstas no art. 310 do Código de 

Processo Penal.   

Percebe-se que a nova redação do art. 306 do CPP aponta para uma necessidade de 

proteção ao detento e diminuição de prisões abusivas. Contudo, tal medida é insuficiente, face ao 

número exacerbado de prisões provisórias. Nesse ponto, há que destacar a importância e eficácia 

da introdução da audiência de custódia no contexto processual penal brasileiro, no ano de 2015, 

vez que o juiz passou a ter contato direto com o preso, e não apenas com o auto de prisão em 

flagrante.  

 

3.3  Desafios e perspectivas para os operadores do direito  

 

Se por um lado constatar que a implementação da audiência de custódia no Brasil é 

uma conquista fruto de um trabalho de longo prazo, por outro, ainda há muitos desafios para 

garantir o acesso à ampla defesa e à efetivação dos direitos das pessoas privadas de liberdade, 

sobretudo no que diz respeito à atuação dos operadores do Direito.  

Como sabido, a Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ foi o 

primeiro instrumento interno que previu a regulamentação da audiência de custódia, não se 

olvidando dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil9. Assim, em que pese a 

Constituição brasileira silenciar sobre a obrigatoriedade do respeito ao estatuído nas convenções 

                                                             
 9  Vale ressaltar que, recentemente, por meio da Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 há previsão expressa no 

Código de Processo Penal vigente acerca da observância obrigatória da audiência de custódia, sendo: 

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a 

realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado 

constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, 

fundamentadamente:  [...]   (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (BRASIL, 1941, grifo nosso) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
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internacionais o juiz, presentante do Poder Judiciário, tem o dever de conhecer a proteção 

internacional, mas, sobretudo, de efetivá-la (NETTO, 2016).  

Nesse ponto, vale lembrar que, por meio do Recurso Extraordinário 466.343-1/SP, 

publicado em 05/06/2009, o Supremo Tribunal Federal- STF resolveu uma antiga controvérsia e 

estabeleceu o valor supralegal aos tratados internacionais10 de direitos humanos anteriores à 

Emenda Constitucional 45/2004, em destaque ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 

colocando-os hierarquicamente abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária (NETTO, 

2016). 

Nesse ponto, merece destaque o voto do Ministro Gilmar Mendes:  

 

Portanto, parece evidente que a possibilidade de afastar a aplicação de normas 

internacionais por meio de legislação ordinária (treaty override), inclusive no âmbito 

estadual e municipal, está defasada com relação às exigências de cooperação, boa-fé e 

estabilidade do atual cenário internacional e, sem sombra de dúvidas, precisa ser revista 

por essa Corte. O texto constitucional admite a preponderância das normas internacionais 

sobre normas infraconstitucionais e claramente remete o intérprete para realidades 

normativas diferenciadas em face da concepção tradicional do direito internacional 

público. Refiro-me aos arts. 4º, parágrafo único, e 5º, parágrafos 2º, 3º e 4º, da 

Constituição Federal, que sinalizam para uma maior abertura constitucional ao direito 
internacional e, na visão de alguns, ao direito supranacional.  (BRASIL, RE 466.343-

1/SP, 2009, p. 220) 

 

E, ainda, enfatiza: 

 

Como exposto, o tratado internacional não necessita ser aplicado na estrutura de outro 

normativo interno nem ter status paritário com qualquer deles, pois tem assento próprio 

na Carta Magna, com requisitos materiais e formais peculiares. Dessa forma, à luz dos 

atuais elementos de integração e abertura do Estado à cooperação internacional, tutelados 

no texto constitucional, o entendimento que privilegie a boa-fé e a segurança dos pactos 

internacionais revela-se mais fiel à Carta Magna. (BRASIL, RE 466.343-1/SP, 2009, p. 

225) 

 

Embora os tratados retromencionados tenham status de norma “supralegal”, o valor 

desta é suficiente para conferir densidade normativa para dar efetividade da previsão do 

instrumento da audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro, prescindindo a previsão 

infraconstitucional.  

Nesse sentido, face ao propósito da proteção da pessoa, não apenas por meio de lei 

devem ser implementados os direitos fundamentais, vez que os Estados devem tomar as medidas 

essenciais para que um direito seja eficazmente protegido (MAZZUOLI, 2010), pois a 

                                                             
10  “O Supremo Tribunal Federal acaba de proferir uma decisão histórica. O Brasil adere agora ao entendimento já 

adotado em diversos países no sentido da supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos na 

ordem jurídica interna” (BRASIL, RE 466.343-1/SP, 2009, p. 209).  
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Constituição Federal vigente traz ao operador de direito um desafio hermenêutico11, já que deve 

interpretar as normas à luz dos mecanismos de proteção internacional.  Pouca ou nenhuma 

importância teria o Direito Internacional dos Direitos Humanos se cada país dispusesse a respeito 

da utilidade dos direitos e garantias veiculados nos tratados voluntariamente firmados (PAIVA, 

2015) de acordo com o princípio pacta sunt servanda internacional. 

Por conta disso, inclusive, permite-se a responsabilização internacional de Estados-

membros da comunidade americana por violações aos direitos humanos. Assim é que a Corte 

Interamericana já obrigou a realização da audiência, a exemplo dos precedentes Acosta Calderón 

v. Equador, Tibi v. Equador e Caso Jailton Neri da Fonseca v. Brasil.  

Nessa linha de intelecção, assim se manifestou o Ministro Edson Fachin no 

julgamento do Habeas Corpus 135.575/RJ, no ano de 2016:  

 
A interpretação da jurisprudência da Corte permite a conclusão de que a audiência de 

apresentação constitui direito subjetivo do preso e, nessa medida, sua realização não se 

submete ao livre convencimento do Juiz, sob pena de cerceamento inconvencional. Prova 

disso é que, ultrapassando a recomendação exarada na ADI 5240/SP, a Corte, na ADPF 

347/DF, tendo como condicionamento único o prazo de 90 (noventa) dias, determinou 

que Juízes e Tribunais ‘devem’ realizar o ato em apreço. (BRASIL, HC 135.575/RJ, 

2016, p. 7).  

 

Nos termos do art. 5.º, § 1.º, da CF/1988, “As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata” (BRASIL, 1988). Ademais, dispõe o § 2.º do 

mesmo art. 5.º que “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 1988).  

Assim, a relação entre as normas internacionais que preveem a apresentação física do 

preso e a normativa interna é de complementariedade, uma vez que a Constituição admite a 

ampliação do rol de garantias fundamentais nela previsto por meio dos tratados internacionais de 

Direitos Humanos. 

Outrossim, merece destaque o limite de cognição que se impõe ao operador de direito 

durante a audiência de custódia, pois, as finalidades desse instrumento são restritas, conforme se 

estabelece no art. 310 do CPP, não adentrando no mérito da causa. Outrossim, deve o juízo estar 

atento de forma a evitar a deformação das finalidades da audiência e zelar pelo direito de não 

incriminação.   

                                                             
11 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (BRASIL, 1988) 
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Por fim, é mister frisar a resistência de alguns operadores à realização da audiência, 

bem como à utilização reduzida das medidas alternativas à prisão cautelar, decorrente da cultura 

do encarceramento em massa.  

Por muitas vezes, a audiência é, erroneamente, associada à impunidade, revelando a 

incompreensão sobre a natureza e finalidade, bem como sobre o papel do Poder Judiciário, que 

tem sido alvo de uma expectativa social de que as instituições judiciárias atuem em resposta ao 

clamor social (IDDD, 2019).  

Em artigo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Segurança Pública, apresentam-

se dois aspectos fundamentais das narrativas policiais sobre as audiências de custódia, quais 

sejam: a perspectiva de que as audiências de custódia promoveriam a soltura imediata dos presos 

em flagrante, desvalorizando o trabalho policial e a ideia de que a palavra dos investigados seria 

mais valorizada do que a dos policiais, o que levaria para a impunidade criminal, compreendida 

como ausência de encarceramento (JESUS; RUOTTI; ALVES, 2018).  

Noutro ponto, no que diz respeito ao posicionamento de juízes, de acordo com os 

resultados do relatório “Quem Somos - A Magistratura Que Queremos”, a maioria dos 

magistrados que se opõem à audiência de custódia atua na primeira instância, sendo que apenas 

50,3% dos/as juízes/as de primeiro grau concordam com a realização das audiências de custódia, 

contra 80,9% no segundo grau e 88,2% nas cortes superiores (ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS, 2018).  

Em que pese soar contraditório, a atuação de policiais e juízes parece estar muito mais 

nivelada do que desalinhada. As medidas para o cumprimento da audiência de custódia devem ser 

de caráter administrativo e judicial, abrangendo todas as esferas envolvidas, formando assim um 

elo, como uma engrenagem, até para que se devolva a credibilidade na segurança pública.  

Situa-se, desta maneira, no interior dos questionamentos sobre a implantação dessas 

audiências e seus efeitos mais gerais, tanto em relação aos objetivos que postulam, como às 

práticas e relações de poder que constituem e reproduzem, sobretudo em relação a alguns crimes 

específicos, entre eles, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, como será abordado no 

capítulo seguinte.  
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4 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE 

SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES 

 
 

Em conformidade com o previsto em nossa ordem constitucional, bem como nos 

tratados internacionais, a audiência de custódia foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro, a 

fim de que o processo penal seja mais humanitário e que sejam efetivados os direitos daqueles que 

foram presos em flagrante. Nesse ponto, trata-se não apenas de um direito do indivíduo que foi 

preso, mas também de um dever estatal12.  

Contudo, questiona-se sua efetividade, a depender do tipo penal configurado. Para 

tanto, cabe apresentar breves esclarecimentos a respeito de alguns dos mais discutidos núcleos do 

tipo penal referente ao crime do tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei 

11.343/06, de modo a permitir uma melhor visualização do conteúdo pelo leitor.  

Ademais, faz-se necessária análise dos critérios utilizados pelos operadores do direito, 

sobretudo no que diz respeito aos magistrados ao tomarem as medidas previstas no artigo 310 do 

Código de Processo Penal quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.  

 

4.1 Análise do art. 33 da Lei 11.343/06 

 

O Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2002, após aprovação das casas legislativas, 

bem como sanção do Presidente da República deu origem à Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 

2006, conhecida como “Lei de Drogas”.  

O referido diploma legal regula meios de combate às drogas, bem como disciplina os 

crimes de tráfico, associação para tráfico e seu financiamento dentre outros delitos. Ademais, 

aborda acerca dos meios de prevenção e tratamento dos dependentes químicos e o procedimento 

para apuração e julgamento dos crimes ali previstos, além de revogar expressamente as Leis 

6.368/76 e 10.409/02.  

Em especial, cabe realizar apontamentos no que diz respeito ao crime de tráfico ilícito 

de substâncias entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, correspondente ao artigo 12, 

da antiga Lei 6.368/76. À luz do princípio da proporcionalidade, a nova disciplina do crime de 

tráfico visa à adequação e à graduação entre as penas previstas e as condutas criminosas, de 

acordo com a maior ou menor lesividade, a contrário sensu do que ocorria na redação deste crime 

na lei anterior, que equiparava o tráfico a condutas menos perniciosas. 

                                                             
12 Vale ressaltar que, apesar da Resolução nº 213 do CNJ abordar acerca da audiência de custódia quando o indivíduo 

é preso em flagrante, “a audiência de custódia não se limita aos casos de prisão em flagrante, senão que terá aplicação 

em toda e qualquer prisão, detenção ou retenção (dicção do art. 7.5 da CADH), sendo, portanto exigível na prisão 

temporária e também na prisão preventiva” (LOPES JUNIOR, 2016, p. 334).  
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Para tanto, cabe comparar as redações das referidas leis, quais sejam:  

 

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, 

trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo 

substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;  (Vide Lei nº 

7.960, de 1989) 

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. (BRASIL, 1976)  

 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 

venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 

ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 

(mil e quinhentos) dias-multa. (BRASIL, 2006) 

 

Percebe-se a nova Lei manteve os mesmos 18 verbos do antigo artigo 12, de tal forma 

que tais condutas continuaram sendo consideradas como tráfico. Entretanto, houve um 

considerável aumento na pena privativa de liberdade que passou de 3 a 15 anos para 5 a 15 anos 

de reclusão. Também se alterou os limites da pena de multa que de 50 a 360 dias-multa passou 

para 500 a 1500 dias-multa. 

Em continuidade à análise do artigo retromencionado, observa-se que o inciso I assim 

dispõe: 

 

Art. 33 [...] § 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, 

fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-

prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas; (BRASIL, 2006) 

 

Observa-se que o inciso I, além da palavra "droga", acrescentou a expressão "sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", a fim de acabar com 

eventuais controvérsias que poderiam surgir sobre o assunto. Assim, se o agente pratica algum dos 

verbos contidos no tipo com autorização ou de acordo com determinação legal ou regulamentar, o 

fato é atípico. O mesmo comentário é válido em relação ao disposto no inciso II. 

Em relação ao art. 12, § 1º, II, da Lei 6.368/7613 há uma discussão acerca da conduta 

"semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de entorpecente ou de substância que 

determine dependência física ou psíquica" para uso próprio. A Lei 11.343/06 veio para acabar 

com essa discussão ao prever, em seu art. 28, §1º, a seguinte conduta típica: 

 

                                                             
13 Art. 33 [...] § 1º Nas mesmas penas incorre quem: 
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de 

plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; (BRASIL, 2006) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm#art1iii.n
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm#art1iii.n
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Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das 

drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. § 1º Às mesmas medidas submete-se 

quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à 

preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar 

dependência física ou psíquica.  (BRASIL, 2006, grifo nosso) 

 

Noutro ponto, o inciso III14, do §1º do art. 33, da nova Lei (antigo artigo 12, §2º, II, da 

Lei revogada) traz inovação, pois foi acrescentada a expressão "bens de qualquer natureza" no rol 

de lugares em que o tráfico pode ser praticado, de forma que apenas será equiparada a conduta que 

tenha como finalidade o tráfico de entorpecentes. 

Ademais, é válido ressaltar a inclusão recente do inciso IV pela Lei nº 13.964, de 24 

de dezembro de 2019, que assim dispõe:  

 
Art. 10. O § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso IV: 

Art. 33 [...] § 1º [...] IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto 

químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a 

determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes 

elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. (BRASIL, 2019) 

 

É mister frisar que o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê causas de diminuição de 

pena para os delitos do caput e do § 1º.  Trata-se de direito subjetivo do daquele a quem se atribui 

a prática de tal infração penal que, caso preenchas os requisitos previstos em lei, fará jus ao 

benefício. Nesse sentido, o indivíduo primário, com bons antecedentes, que não se dedique às 

atividades criminosas nem integre organização criminosa deverá ter sua pena diminuída de 1/6 a 

2/3. Em contrapartida, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos. 

Nesse ponto, cabe ressaltar o rigor do legislador e certa polêmica englobando esse 

dispositivo vez que, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, sendo a pena privativa de 

liberdade aplicada não superior a quatro anos e o crime não cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, cabível será a 

conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.  

Assim, apesar de ser considerado crime equiparado aos crimes hediondos, nos termos 

do artigo 2º da Lei 8.072/9015, tendo em vista que o tráfico não é cometido com violência ou grave 

                                                             
14 Art. 33 [...] § 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, 

ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. (BRASIL, 2006, grifo nosso) 
15 Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são 

insuscetíveis de:                 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.964-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.964-2019?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art33iv
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ameaça e que sua atual pena mínima é de cinco anos, forçoso é reconhecer sua compatibilidade 

com a substituição por pena restritiva de direitos, bem como não ter o início de cumprimento da 

pena inicialmente em regime fechado, apesar dos diferentes posicionamentos.  

Apesar das controvérsias, os próprios tribunais já decidiram em alguns casos no 

sentido de permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o que 

se infere por meio do informativo nº 791 do STF, de 22 a 26 de junho de 2015, que é elaborado a 

partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Turmas e do Plenário, como o Habeas 

Corpus 118533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, de 24.6.2015: 

 

[...] a jurisprudência predominante do STF firmara-se no sentido da hediondez do tráfico 

privilegiado. Entretanto, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as 

modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 

11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e 
seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser 

reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. (INFORMATIVO nº 791, 

STF, 2015, sp)  

 

Ademais, noutro ponto, menciona-se: 

 

[...] Anotou que a jurisprudência predominante do STF firmara-se no sentido da 

hediondez do tráfico privilegiado. Entretanto, a partir da leitura dos preceitos legais 

pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, 

“caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, 

para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente 

apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A 

legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da 

pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a 

atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria 
maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre 

a realidade pessoal de cada autor. 

[...] a tendência jurisprudencial, ao considerar ilegítimos a exigência de regime inicial 

fechado, a proibição de aplicação de pena restritiva de direito e o impedimento à 

liberdade condicional nesses casos viria ao encontro desse entendimento. 

(INFORMATIVO STF nº 791, 2015, sp)  

 

Por fim, a título de complementação, cabe analisar os parágrafos 2º e 3º do artigo 33. 

No que diz respeito ao parágrafo 2º, trata-se do crime de participação no uso de entorpecentes. 

Esse artigo é semelhante ao antigo artigo 12, § 2º, I, da Lei 6.386/76 e, nesse ponto, cabe a 

comparação abaixo: 

 

Art. 33 [...] § 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:           

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-

multa. (BRASIL, 2006) 
 

Art. 12 [...] § 2º Nas mesmas penas incorre, ainda, quem: 

                                                                                                                                                                                                       
I - anistia, graça e indulto; II - fiança.    (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007) § 1º A pena por crime previsto 

neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007). (BRASIL, 

1990) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
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I - induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou substância que determine 

dependência física ou psíquica; (BRASIL, 1976) 

 

Nesse sentido, algumas alterações merecem destaque. A partir da nova redação, a pena 

da conduta tipificada passa de 3 a 15 anos para 1 a 3 anos de reclusão. Outrossim, anteriormente, 

para que houvesse consumação era necessário o efetivo uso da droga pelo sujeito passivo. 

Percebe-se que o verbo "usar" foi substituído pela expressão "ao uso", de forma que o delito é 

consumado com o simples auxílio moral ou material, independentemente, do resultado 

naturalístico, qual seja, o uso da droga pela vítima (MAIA, 2006).  

Por fim, em relação ao art. 33, §3º, da Lei 11.343/06, trata-se de uma figura sem 

correspondência na lei revogada: 

 

Art. 33 [...] §3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 

ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo 

das penas previstas no art. 28. (BRASIL, 2006) 

 

Assim como a conduta descrita no parágrafo segundo retromencionado, o dispositivo 

em comento é um crime autônomo e possui pena mais branda que a do tráfico ilícito de 

entorpecentes. Para que seja configurado, basta o mero oferecimento com a finalidade de consumo 

em conjunto e ausência de finalidade lucrativa.  

Face ao exposto, as mudanças trazidas pela legislação de 2006, não significaram uma 

diminuição do encarceramento, muito pelo contrário, resultaram na intensificação da “guerra às 

drogas”, sobretudo em razão do aumento da pena mínima cominada de três para cinco anos e pela 

falta de critérios objetivos para a diferenciação entre “usuários” e “traficantes”. 

 Esse recrudescimento da lei penal em relação ao crime de tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes aliada à propagação midiática da necessidade de segurança pública e intensificação 

da política de “guerra às drogas”, gera o encarceramento em massa da população mais vulnerável, 

tornando necessária a análise das audiências de custódia referentes a esse tipo de crime.   

 

4.2 Audiência de Custódia no delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes: 

instrumento de garantia de direitos versus reforço de estruturas sociais desiguais e da 

ótica de encarceramento em massa 

 

A audiência de custódia é uma garantia fundamental do indivíduo preso em flagrante, 

que se tornou uma realidade no Brasil, tardiamente, diga-se de passagem. O contato direto entre 

juiz e preso permite um controle judicial imediato, representando um instrumento idôneo para 

coibir prisões arbitrárias e ilegais, mais sintonizada com as disposições constitucionais e oriundas 

do tratados e convenções internacionais.  

http://www.crisp.ufmg.br/wp-content/uploads/2017/11/TBR1018-1.pdf
http://www.crisp.ufmg.br/wp-content/uploads/2017/11/TBR1018-1.pdf
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Conquanto a audiência se insira em um contexto de releitura do processo penal a partir 

do contexto da humanização e conformidade com os direitos fundamentais, há que se ressaltar os 

desafios de aplicabilidade e eficácia em relação a alguns delitos, em especial, ao crime de tráfico 

ilícito de substâncias entorpecentes, cabendo analisar se esse instrumento, de fato, garante direitos 

fundamentais ao preso ou reforça a seletividade e o encarceramento em massa dos mais 

vulneráveis.  

De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 

2017), a maior parte da população carcerária é composta por jovens16. Estima-se do quantitativo 

de pessoas privadas de liberdade no Brasil, que é de 726.354, 54% têm entre 18 e 29 anos. 

Levando em conta a cor da pele, o levantamento mostra que somados, pessoas presas de cor/etnia 

pretas e pardas totalizam 63,6% da população carcerária nacional.  

Já em relação ao nível educacional, 51,3% destas possuem o Ensino Fundamental 

Incompleto. Destarte, é possível a afirmação de que se têm punido pela personalidade, uma vez 

que motivação da aplicação da pena tem sido em razão do "ser" daquele que o pratica e não em 

razão do ato praticado (INFOPEN, 2017).  

Em complementação, de acordo com o último Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN,2019), a população privada de liberdade em 2019 é de 755.274. 

Estipula-se que 30,43% da população carcerária brasileira, correspondente a 229.823 é composta 

por presos provisórios, ou seja, sem condenação. Apesar deste dado, historicamente, variar pouco 

entre os anos, de 2015 para 2017, é possível perceber uma redução nesta população prisional 

(INFOPEN, 2017), bem como de 2018 e 2019, houve redução na taxa de crescimento 

populacional, que era de 2,97% e passou para 1,49%. Houve redução também de presos 

provisórios, de 35,06% para 30,43% (INFOPEN, 2019).  

 Outrossim, é possível inferir que 50,03% dos estabelecimentos prisionais no Brasil 

foram construídos para a detenção de presos provisórios e 33% das vagas existentes no sistema 

prisional destinam-se aos presos sem condenação (INFOPEN, 2017). 

A partir dos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN, 2017), nota-se o tráfico de drogas é responsável pela prisão de 136.149 (cento e trinta 

e seis mil e cento e quarenta e nove) pessoas, onde esse tipo penal incide 122.074 homens e 

14.075 mulheres com liberdade cerceada. Já de acordo com levantamento de 2019, conforme a 

quantidade de incidências por tipo penal Grupo Drogas (L. 11.343/06), têm-se a prisão de 200.583 

                                                             
16 Segundo classificação do artigo 1º, §1º do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/13) “são consideradas jovens as 

pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” (BRASIL, 2013). 
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(20,28%), sendo 183. 077 (19,17%) homens (INFOPEN, 2019)17. Cumpre ressaltar que o crime de 

tráfico de drogas, assim como o furto, são crimes de natureza não violenta, mas devido aos seus 

reflexos sociais, acabam sendo o fator motivador deste crescimento vertiginoso da população 

carcerária (WACQUANT, 2001, p. 29). 

Não se quer aqui dizer que o tráfico seja atrativo somente às pessoas pobres. O tráfico 

é um mercado que desperta o interesse de pobres e ricos, o que se chama a atenção é o fato de o 

alvo privilegiado das políticas de segurança pública e penais serem, em geral, as camadas 

populares, como bem comprova o perfil de presos por tráfico no país.  

Nesse ponto, discorre Andréa Bahury, na tese de doutorado “A Ausência de Efetiva 

Ampla Defesa e o Comprometimento do Devido Processo Penal”:  

 
 O processo penal tem papel primordial, na medida em que constitui o “percurso 

legítimo” para uma exclusão que o antecede de modo a torná-la mais efetiva. A privação 

da liberdade para aqueles que não estão a merecê-la, as ditas classes perigosas, apaziguará 

os anseios de segurança e propiciará a crença na almejada paz social. Cumprindo o 
Estado o seu dever de punir, ainda que não cumpra os seus deveres sociais, 

perversamente, em nome da segurança, retroalimenta a insegurança e a vulnerabilidade a 

que todos estamos sujeitos, principalmente, a população mais carente. Mais do que com a 

defesa no processo penal, a preocupação do Estado é, de fato, com a punição. (BAHURY, 

2016, p. 21)  

 

Um olhar atento ao exposto permite compreender que crime de tráfico compõe o perfil 

de crimes que mais chegam à audiência de custódia, sendo tais crimes não violentos, ao contrário 

do que preconiza o senso comum. Portanto, altera a forma de como se deve entender o índice de 

concessões de liberdade provisória, pois é evidente que na maior parte dos casos a decretação de 

eventual prisão não pode ter como fundamento a violência gerada pelo crime supostamente 

praticado, mas sim revela a prioridade dada pelas agências policiais à repressão desses crimes, 

associados à pobreza (IDDD, 2019).  

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, no universo 

de crimes considerados (2.313), o tráfico surge em 26% dos casos, isoladamente considerado, e 

em 34,3% dos casos, considerando também os casos com concurso de crimes. É um número 

bastante expressivo, pois sinaliza qual tipo de crime é majoritariamente levado pelas autoridades 

policiais à audiência de custódia. Somados, os crimes de tráfico e furto (sem concurso) levaram 

quase 70% das custodiadas para a audiência (IDDD, 2019).  

Chama atenção a diferença na representação excessiva de pessoas negras em relação 

aos crimes de latrocínio e associação para o tráfico de drogas. Já em relação aos casos de 

                                                             
17 Foram analisados dados dos relatórios de 2017 e 2019, respectivamente, ambos do Departamento Penitenciário 

Nacional, tendo em vista o primeiro estar mais completo, sobretudo no que diz respeito às informações relativas à 

escolaridade e cor da pele. Noutro ponto, é importante mencionar os dados do segundo relatório, vez que, além de ser 

o mais atualizado (dezembro/2019), é possível perceber a evolução de presos provisórios no Brasil.  
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associação para o tráfico, a situação é mais representativa, tanto em concurso, quanto 

isoladamente considerados. Em toda a amostra, a combinação de tipos penais mais constante, qual 

seja, tráfico e associação, apresenta uma proporção de 84,6% negros/as para 15,4% brancos/as 

(IDDD, 2019).  

Nesses casos, a percepção de quem é o criminoso e, assim, a decisão sobre a 

necessidade de efetuação da abordagem criminal, é o mecanismo que provoca tamanha 

discrepância, que acaba por evidenciar que a força repressora do Estado afeta de maneira mais 

acentuada as pessoas negras (IDDD, 2019).  

Nessa acepção, dispõe Ana Luiza Pinheiro Flauzina, na tese de mestrado “Corpo 

negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro”:  

 

A forma como nosso sistema penal incide sobre os corpos está condicionada pela 
corporalidade negra, na negação de sua humanidade. Esse é o fator central de sua 

dinâmica. Disciplinado na violência do extermínio de uma massa subumana é esse o 

trato que o aparato policial está preparado a dar a quem for direcionado. Em outras 

palavras, o racismo deu o tom e os limites à violência empreendida pelo sistema penal e 

este a carrega consigo na direção de toda a clientela a que se dirige. O que estamos 

querendo salientar é que para além da discricionariedade que diferencia do tratamento 

entre negros e brancos pelo aparato policial e as demais agências de criminalização, é o 

racismo que controla seu potencial de intervenção física. Daí toda sua agressividade. 

(FLAUZINA,2006, p. 82)  

 

Por fim, alguns aspectos chamam a atenção em relação à questão das testemunhas dos 

flagrantes. Em 55,6% dos casos, as únicas testemunhas eram os próprios agentes policiais. 

Contudo, o índice é elevado para 90% nos casos envolvendo tráfico. A situação é preocupante não 

por desconfiança em relação às palavras dos policiais, mas pela inexistência de quaisquer outras 

testemunhas que possam corroborar a versão apresentada no auto de prisão em flagrante alerta 

para a possível fragilidade e insuficiência de indícios contra o custodiado. (IDDD, 2019). 

Diante dessas situações, cabe questionar, não o acerto ou erro dessas decisões, mas a 

total ausência de critérios para a decretação da prisão provisória em que, muitos usuários são 

presos como traficantes e condenados como se fossem grandes representantes do tráfico, o que 

explicaria também o aumento do encarceramento referente a esse tipo penal. A ausência de 

justificativa clara e análise de fato do caso concreto evidencia a não individualização da análise e 

abre brechas para atuações arbitrárias e influenciadas por um filtro racial.  

Percebe-se que o sistema de justiça criminal é impregnado por um racismo estrutural , 

que integra as decisões judiciais, ainda que escamoteadas por fundamentos de natureza jurídica. 

Nesse ponto, aduz o Instituto de Defesa do Direito de Defesa: 

 

Os/As pesquisadores/as deste projeto viveram uma situação explícita de racismo quando, 

em Salvador, o/a escrevente, ao olhar um/a dos/as pesquisadores/as com cabelo estilo 
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black power, comentou que se o/a custodiado/a estivesse com “aquele cabelo”, seria caso 

de “preventiva na certa”, situação que fez o/a juiz/a gargalhar (IDDD, 2019, p. 64). 
 

Nesse ponto, vale lembrar que  o art. 28, §2º, da Lei 11.343/06 dispõe que: 

 

Art. 28 [...] §2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em 

que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e 

aos antecedentes do agente. (BRASIL, 2006, grifo nosso) 

 

Este elemento, de certo modo, contribui para que fatores socioeconômicos influenciem 

a definição do tipo penal, ainda que seletividade policial seja prática antiga, tendo como alvo 

determinados segmentos sociais, sobretudo jovens, negros, de baixa escolaridade, que moram em 

comunidades. Nesse sentido, é o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, que na ocasião do seu 

voto no julgamento do HC 119.095/MG, na 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal aduz:  

 

Eu gostaria de ressaltar, Presidente, que esse é um caso emblemático do abuso da prisão 

cautelar e talvez nós devêssemos – eu imagino que em casos como este, especialmente, 

do tráfico de drogas – começar a exigir, talvez, aquilo que está já na Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos: a observância da apresentação do preso ao juiz. 

A mim, parece-me que se esses casos, desde logo, começassem com essa 

apresentação, talvez evitássemos situações deste tipo. Ictu oculi, é evidente que não 

cabia, aqui, prisão preventiva. Quer dizer, como qualificar essa pessoa como traficante? 
E, não obstante, quer dizer, no fundo, o juiz, nesse processo, acaba sendo a polícia; faz as 

imputações e, a partir daí a demora no processo. Então, parece-me que tem que haver uma 

reação a essa situação. Eu tenho a impressão de que nós precisamos dar uma resposta a 

esse quadro de abusos18. (BRASIL, HC 119.095/MG, 2014, p. 12, grifo nosso) 

 

Percebe-se a influência exercida pela abordagem policial ao realizar as prisões em 

flagrante, pois a narrativa norteará em qual tipificação penal a conduta do sujeito se encaixará: a 

depender quantidade de drogas e se o porte for para uso próprio, será encaminhado à delegacia e 

será registrado um Termo Circunstanciado19. Já se entender que o porte de entorpecente tem 

finalidade de comercialização, o indivíduo será preso em flagrante e será lavrado auto de prisão 

em razão da prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 (JESUS, 2016). 

Na tese de doutorado de Maria Gorete Marques de Jesus, “‘O que não está no mundo 

não está nos autos’: a construção da verdade jurídica nos processso criminais de tráfico de drogas” 

foi realizada pesquisa e acompanhado diversos processos e decisões judiciais. Nesse ponto, aduz:  

 

Durante os meses em que as audiências de custódia foram acompanhadas, percebemos 

que os relatos de violência policial descritos pelos presos eram muito semelhantes, 

revelando um tipo de padrão de abordagem, um modus operandi. Pessoas presas, em 

                                                             
18 O HC 119.095/MG foi impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Fernando Luiz Lopes, julgado em 

23/11/2013 e publicado em 09/04/14. Trata-se do caso em que o sujeito “trazia consigo, sem autorização legal, 15 

pedras de substância semelhante a crack (1,85g), embaladas individualmente, dentro de uma lata de alumínio. Em 

sequência, policiais efetuaram buscas na casa do denunciado e encontraram 3 pedras (13,01g de crack.) dentro de um 

saco plástico.” (BRASIL, HC 119.095/MG, 2014, p. 2).  
19 O Termo Circunstanciado consiste no registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo, 

que tenha como pena máxima até 02 (dois) anos (Lei 9.099/1995). 
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diferentes localidades da cidade, narravam situações muito semelhantes de abordagem 

policial. Tais descrições não causavam estranhamento aos operadores do direito. Ao 

contrário, eram recepcionadas de forma “naturalizada”, quase como uma “banalidade. 

(JESUS, 2016, p. 145) 

 

Para tanto, a autora traz trechos do diário de campo20 de um dos casos acompanhados, 

qual seja:  

 

Entra na sala de audiência um jovem. Ele está machucado, apresenta arranhões nos braços 

e nas pernas, um sinal vermelho no pescoço e a boca está ferida. O juiz inicia uma série 

de perguntas ao preso: “Quantos anos tem? Onde mora? Trabalha? É usuário de drogas? 

Quer falar sobre o que aconteceu?” O rapaz responde que tem 19 anos, mora na periferia 

da Zona Sul [ele fala o endereço], que trabalha como ajudante de pedreiro, usuário de 
maconha, e que no dia de sua prisão foi abordado por policiais militares perto de uma 

“biqueira” quando ia comprar maconha. Disse que foi agredido pelos policiais. O juiz o 

interrompe e pergunta “você conhecia os policiais que te prenderam”, e o rapaz responde 

“não”. (JESUS, 2016, p 142) 

 

Em continuidade: 

 

O juiz o questiona “por que policiais teriam o interesse de fazer isso com você se eles não 

te conheciam?”. O rapaz responde: “não sei não senhor, mas o policial foi falando e 

falando, e tudo aquilo foi entrando na minha mente, eles me puxaram, me agrediram, 

tentaram me enforcar”. “Sei”, disse o juiz. Nada mais perguntou sobre as agressões. O 

promotor não fez perguntas. O defensor perguntou ao rapaz se ele tinha medo dos policiais, 

que respondeu “sim, fui muito ameaçado”. O juiz o questionou por que não havia relatado 

as agressões na delegacia. “Como doutor, os policiais estavam lá, eu tive medo, e depois 

mandaram eu assinar a papelada, nem sei o que eu assinei”, respondeu o rapaz. (JESUS, 
2016, p 142)  

 

Destarte, é de clareza hialina, que não houve por parte do juiz o reconhecimento da 

possível violência praticada por policiais durante a abordagem, além de não questionar a forma em 

que foram obtidas as “confissões” e indícios da prática do delito e, dessa forma, o operador do 

direito lesa uma das principais funções da audiência de custódia: a garantia, defesa e proteção da 

dignidade humana.  

Nesse ponto, é mister frisar a inexistência de critérios objetivos para distinguir um 

usuário de um sujeito porta drogas para consumo próprio daquele que porta com finalidade 

lucrativa. É o que se infere por meio do presente estudo, bem como por meio de uma notícia 

recente, em que um homem, pardo, 28 anos de idade, foi preso em Minas Gerais com 10g de 

maconha e morreu com suspeita de Coronavírus (COVID-19). Em reportagem ao G1 – Minas, o 

advogado informou que "tinha grandes probabilidades de ser considerado inocente pela fraqueza 

das provas". Outrossim, conforme notícia: 

                                                             
20  Vale ressaltar que os trechos acima mencionados foram retirados da tese de doutorado da autora Maria Gorete 

Marques de Jesus, disponível na biblioteca virtual da Universidade de São Paulo (USP). O estudo consistiu na 

descrição e análise de como os operadores de direito recepcionam as narrativas policiais nos casos de prisão em 

flagrante do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, além dos argumentos utilizados pelos órgãos 

julgadores para elaboração das sentenças. Para tanto, descreve-se como os flagrantes são narrados pelos policiais 

tendo como referência entrevistas realizadas com policiais militares e civis e análises dos autos de prisão. Foi 

realizada uma pesquisa de campo e tais trechos fazem parte da pesquisa, listadas em um diário de campo pela autora.  
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Condenado em primeira instância a cinco anos e dez meses de prisão em regime fechado, 

Lucas teria a chance de sair da cadeia no fim do mês. O julgamento da apelação estava 

marcado para o dia 28 de julho. [...] Ele cumpriu quase dois anos da pena e teve três 

pedidos de habeas corpus negados, um deles em 2019, e outros dois em abril deste ano. 
[...] O jovem de 28 anos trabalhava em um armazém de café na época em que foi preso, 

em novembro de 2018. Ele estava em casa, deitado na cama, com o uniforme da empresa, 

quando policiais bateram em sua porta por volta da meia-noite. A porção de maconha 

estava no bolso da calça. Lucas alegou que era para consumo próprio, mas foi preso por 

tráfico de drogas após um adolescente dizer que tinha comprado parte da droga dele. (G1-

Minas Gerais, 2020) 

 

Noutro giro, a contrario sensu, um caso emblemático e conhecido popularmente como 

“helicoca”, pode ser citado. Um helicóptero, de propriedade da família do Senador Zezé Perrella, 

foi apreendido com 445 quilos de cocaína pela Polícia Federal, no interior do Espírito Santo, em 

24 de novembro de 2013. Apesar disso, apenas o piloto do avião, foi preso e posteriormente, 

liberado (G1 – Minas Gerais, 2020). O desfecho do caso e a falta de seu prosseguimento no tempo 

evidenciam o tratamento desigual destinado a determinados setores da sociedade em detrimento de 

outros, pautado em um racismo velado e na perpetuação do punitivismo. 

Os operadores do direito acabam por fazer da audiência de custódia um instrumento de 

mera praxe, sem visar necessariamente a proteção do indivíduo preso, levando em consideração a 

narrativa policial. Influenciados por critérios subjetivos para converter a prisão em flagrante em  

prisão preventiva, as autoridades judiciais compactuam com a seletividade do sistema e a ideia de 

“credibilidade da justiça” perante a sociedade, “atemorizada em decorrência do constante e 

disseminado discurso midiático do império da violência, da insegurança e da impunidade, clama 

por maior repressão e consequentemente por punição mais rigorosa aos ‘infratores da lei e da 

ordem social’” (BAHURY, 2016, p. 37). 

Nesse ponto preceitua Maria Gorete Marques de Jesus:  

 

Durante uma audiência de custódia, o juiz disse ao acusado: “a sociedade espera de mim 

que eu a defenda de pessoas como você”. Ou seja, é como se este juiz dissesse que 
precisa prender para defender a sociedade dos riscos que a pessoa representa. A prisão é 

tida como importante para a manutenção da credibilidade no funcionamento da justiça 

criminal. E continuou “se eu te soltar, o policial que te prendeu vai se sentir 

desprestigiado, e a gente sempre escuta que a polícia prende, e o juiz solta, e a sociedade 

acredita nisto, preciso mostrar que não é assim que funciona. (JESUS, 2016, p 177)  

 

Portanto, percebe-se que a sociedade é enunciada como o público ao qual o juiz deve 

satisfação, sendo a prisão provisória a medida símbolo do suposto funcionamento perfeito da 

justiça criminal e indicador da eficiência da produtividade policial ao garantir a prisão de grupos 

marginalizados.  

Trata-se, dos dejetos, indivíduos que sobram, não absorvidos pelo mercado de trabalho 

e de consumos sendo expelidos do meio social de forma mais “eficaz”. Além da “privação dos 

direitos à moradia, ao saneamento básico, ao trabalho, à saúde, à educação, torna-se objetivo, em 



40 
 

nome da segurança pública, de modo a evitar o perigo que representam à coletividade, a privação 

da liberdade” (BAHURY, 2016, p. 21). Nesse ponto, a maior parte dos indivíduos sujeitos à 

persecução penal são aqueles pertencentes aos estratos sociais menos favorecidos. “São, 

sobretudo, os pobres, os negros, os desempregados, os marginalizados; o próprio meio forense faz 

referência a eles como sendo ‘a escória’” (BAHURY, 2016, p. 20).   

Fato é que existe um rigor maior na tratativa daquele que supostamente comete o 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A maior parte das decisões proferidas pela autoridade 

judicial durante a audiência de custódia desse tipo penal acaba por desaguar na prisão preventiva, 

pautada em critérios extralegais e, por conta disso, claramente há uma maior dificuldade de ser 

concedida a liberdade provisória, perpetuando a guerra interna do tráfico de drogas, seletividade, 

simbolismo, estigmatização e encarceramento massivo como forma de legitimação de poder.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quanto à questão norteadora desta pesquisa, levando-se em consideração os fins a que 

a audiência de custódia se destina, sobretudo o de evitar abusos, tratamento desumano e prisões 

ilegais, por mais que ainda se busque a qualificação desse contato, é de se evocar a introdução 

desse instrumento no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Resolução nº 213 do Conselho 

Nacional de Justiça.  

Contudo, é possível sugerir uma forte tendência de manutenção da prisão, mesmo para 

os crimes não violentos, em especial, em relação ao crime de tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes. Essa tendência de permanência de decisões judiciais pelo aprisionamento 

preventivo ocorre mesmo diante de alterações legais ou da introdução de novos mecanismos 

judiciais, igualmente é assinalada por outros estudos tanto dedicados à análise das audiências de 

custódia como referentes à aprovação da Lei 11.343/2006 e Lei 12.403/11.  

O sistema penal é conclamado a exercer o papel de protagonista na manutenção da 

ordem, e nele são depositadas as expectativas para a solução dos conflitos existentes na sociedade. 

A concepção de segurança pública fica reduzida à sua acepção de repressão e punição; uma lógica 

de contenção e controle social em relação aos menos favorecidos, associados como inimigos do 

Estado, qual sejam: negros, pobres, de baixa escolaridade, que moram em comunidades. 

Nesse ponto, reforça-se a necessidade de se repensar o sistema de justiça sob a ótica 

dos debates sobre racismo estrutural. Percebe-se que o passado permanece, pois os filtros 

subjetivos orientam tanto à tomada de decisão tanto dos agentes de segurança, responsáveis pela 

prisão em flagrante, quanto às decisões dos magistrados ao decidir qual medida será tomada nos 

termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, sendo que, no que diz respeito ao crime de 

tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, a prisão em flagrante, na maior parte dos casos, será 

convertida em prisão preventiva.  

As audiências de custódia são consideradas, simultaneamente, como direito e também 

como garantia, equivocadamente confundida como sinônimo de impunidade. Previstas em normas 

internacionais ratificadas pelo Brasil e inserida no ordenamento jurídico brasileiro por meio da 

resolução do CNJ, busca-se um processo penal mais humanitário e que concretize as garantias 

fundamentais daquele que foi preso. 

Por fim, ainda que seja um avanço a presença desse instrumento, o estudo apresentado 

aponta os muitos desafios que ainda encontramos para garantir a efetivação dos direitos das 

pessoas privadas de liberdade, sobretudo sua ineficácia quando se trata do crime do artigo 33 da 
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Lei 11.343/2006, não sendo possível falar em justo e democrático processo penal a partir dessa 

perspectiva. 

Apesar desse instituto ainda não estar sedimentado na cultura jurídica nacional, isso 

não deve constituir uma escusa e é necessário que as audiências de sejam fortalecidas, sobretudo 

na mentalidade dos operadores de direito, de modo a cumprir efetivamente os fins almejados. 

Às instituições do sistema de justiça cabem, portanto, encontrar maneiras de 

solucionar gargalos e superar desafios para que elas recuperem os sentidos e objetivos que estão 

na sua origem: impedir prisões ilegais, evitar prisões desnecessárias, fortalecer a prevenção e o 

combate à tortura e garantir o direito das pessoas custodiadas de serem vistas, ouvidas e que se 

tome providências efetivas no caso de violações de direito.  
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