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Da prisão em flagrante 

  
Audiência de custódia 

. Direito de toda pessoa privada de sua liberdade de ser apresentada, 
sem demora, a um juiz ou tribunal que avalie a legalidade e 
necessidade sua prisão, apurando eventuais abusos 

. Denominações: audiência de custódia, audiência de apresentação 
(STF, na ADI 5240), interrogatório de garantia, audiência de garantia, 
audiência de controle de detenção 

. Marco humanizatório 

. Predominância no direito comparado 

. CIDH: deve ser realizada mesmo em situações de suspensão das 
garantias individuais 
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. Objetivos da audiência de custódia: 

- Adequar o processo penal aos tratados e convenções 
internacionais que versem sobre os direitos humanos (CADH, arts. 
7.5 e 8.1); pacta sunt servanda (internacional) – controle de 
convencionalidade 

CIDH: Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por 
lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em 
prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que 
prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a 
garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 
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Artigo 8º - Garantias judiciais 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra 
ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

PIDCP: Artigo 9.º 
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3. Todo o indivíduo preso ou detido sob acusação de uma infracção 
penal será prontamente conduzido perante um juiz ou uma outra 
autoridade habilitada pela lei a exercer funções judiciárias e deverá 
ser julgado num prazo razoável ou libertado. A detenção prisional 
de pessoas aguardando julgamento não deve ser regra geral, mas a 
sua libertação pode ser subordinada a garantir que assegurem a 
presença do interessado no julgamento em qualquer outra fase do 
processo e, se for caso disso, para execução da sentença. 
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- Prevenção e repressão aos abusos de autoridade 

- Controle jurisdicional da legalidade e necessidade das prisões e 
demais medidas cautelares (juízo brifronte); melhor análise do 
periculum libertatis 

. Reflexo: redução do encarceramento provisório 

. Brasil: 4ª maior população carcerária do mundo 

. CNJ (2014): 

. Resolução 213, de 2015: elevado "contingente desproporcional de 
pessoas presas provisoriamente" 

. 567.655 presos (715.592, computadas as domiciliares)  

. 41% de presos provisórios 


