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EDITORIAL

Caros leitores

É com grata satisfação que a Equipe Editorial apre-
senta um novo volume da Revista Juris Rationis, com 
uma seleta coletânea de artigos jurídicos que tradu-
zem o pensamento de ponta da comunidade jurídica 
nacional em várias áreas do direito. Foram horas de 
dedicação, empenho e entusiasmo na construção des-
ta edição, com o único intuito de divulgar o saber jurí-
dico para acadêmicos, profissionais da área e para a 
sociedade em geral.

Os artigos científicos selecionados nesta edição pro-
porcionarão aos leitores uma relevante visão do mundo 
do direito, tanto na área pública quanto privada, em ra-
zão da seriedade e profundidade da pesquisa desenvol-
vida por cada um dos autores/pesquisadores a seguir 
apresentados. 

O primeiro artigo, de autoria de Clara Gregório Rodri-
gues Guedes de Oliveira, discute a “A FALÊNCIA DO SIS-
TEMA CARCERÁRIO: PRODUTO DA PRÓPRIA PRISÃO”. 
O segundo artigo, de autoria de Pedro Fellipe Araújo 
Freire, oferece uma diferente visão da “A SÚMULA 231 
DO STJ: UMA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA”. O terceiro 
artigo, de autoria Gilberleide de Lima Medeiros, brinda o 
leitor com um debate sobre a “AUDIÊNCIA DE CUSTÓ-
DIA: DO OBJETIVO A QUE SE DESTINA À SUA EFICÁCIA 
QUANDO APLICADA NO PLANO CONCRETO”. O quarto 
artigo, de autoria de Pablo Ramon Mariano Agostinho e 
Vinícius Silva de Araújo, continua aprofundando o tema: 
“A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO ORDENAMENTO JURÍ-
DICO BRASILEIRO”. 

O quinto artigo, de autoria de Floreston Duarte de 
Sales e sob orientação de Vinicius Silva de Araújo, 
aprofunda o debate sobre “O DIREITO PENAL DO INI-

MIGO E A RELATIVIZAÇÃO DE DIREITOS E GARAN-
TIAS FUNDAMENTAIS NA PERSECUÇÃO CRIMINAL”. 
O sexto artigo, de autoria Carlos Matheus Moreira 
dos Santos, faz “UMA ANÁLISE SOBRE A CONSTI-
TUCIONALIDADE DO INSTITUTO JURÍDICO DA DELA-
ÇÃO PREMIADA”. E no sétimo artigo, de autoria de 
Cássia Neves Silva e sob orientação de Vinícius Silva 
de Araújo, se discute a “PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍ-
DIOS E SUA APLICABILIDADE NO SISTEMA PENITEN-
CIÁRIO BRASILEIRO”.

A Revista Juris Rationis mantém o seu o compromis-
so com a qualidade da pesquisa e aproveita para convi-
dar os leitores a enviarem artigos para publicação, uma 
vez que o fluxo de recebimento é contínuo. Esclarecen-
do que todo artigo enviado precisa que a temática esteja 
em consonância com uma das seguintes linhas edito-
rias: (i) constituição, cidadania e efetivação de direi-
tos; (ii) democracia e direitos humanos; (iii) pluralismo 
constitucional,  direitos  humanos  e  interculturalidade; 
(iv) reforma política e direito eleitoral; (v) educação, di-
reito e psicanálise do vínculo social; (vi) constituciona-
lismo contemporâneo e suas repercussões no sistema 
brasileiro atual.

Por fim, agradecemos a todos que colaboraram para 
que mais esta edição fosse possível, em especial aos au-
tores que enviaram seus artigos para a revista e aos mem-
bros da Equipe da Editora da UnP, do Conselho Editorial e 
Consultivo, cujo trabalho incansável viabiliza a cada nova 
edição a propagação do conhecimento jurídico.  

Desejamos a todos uma ótima leitura.

Profª. MSc. Claudia Vechi Torres
EDITORA ADJUNTA

Editorial
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A FALÊNCIA DO SISTEMA CARCERÁRIO: PRODUTO DA 
PRÓPRIA PRISÃO
CLARA GREGÓRIO RODRIGUES GUEDES DE OLIVEIRA
Graduanda em Direito: Aluna-pesquisadora do Grupo de Pesquisa 
em Ciências Criminais (GPCrim-UnP).
E-mail: clarinha-111@hotmail.com

Envio em: Fevereiro de 2016
Aceite em: Março de 2016

Resumo
O presente trabalho versa sobre questões da atual crise do tradicional sistema carcerário do Brasil e busca 
entender como funciona o regime jurídico Brasileiro no que se refere as penas e sua aplicação, como 
também sua finalidade. Frisa a problemática da superlotação nos estabelecimentos penitenciários e propõe 
para a atenuação dessa dificuldade o aprofundamento dos estudos baseados nas audiências de custódia, 
que estão começando a ser implantadas no Brasil, e nas medidas cautelares, que juntas são eficazes para 
diminuir a grande quantidade de prisões provisórias no Brasil.

Palavras-chave: Ressocialização. Reincidência. Prisão provisória. Medidas Cautelares. Sistema carcerário 
brasileiro.

THE FAILURE OF THE PRISON SYSTEM: OWN PRODUCT PRISON

Abstract
The present work speaks of questions related with the current crisis of traditional prison system of 
Brazil and seeks to understand how the Brazilian legal system regards the penalties and their respective 
applications. It stresses the problem of overcrowding in penitential establishments and to mitigate this 
difficulty we will deepen our studies basing on the custody hearings, that are beginning to be deployed 
in Brazil and in the precautionary measures, which together are effective to reduce the large amount of 
temporary prisons in Brazil.

Keywords: Resocialization. Recurrence, Provisional arrest. Precautionary Measures. Brazilian prison 
system.
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1 InTRODUÇÃO

O presente trabalho visa abordar a questão do atu-
al sistema carcerário procurando entende-lo, frisando 
seus pontos negativos e apresentando métodos alter-
nativos para driblar suas dificuldades por meio de uma 
análise legislativa, se utilizando também de fontes dou-
trinarias e jurisprudenciais.

Com esse estudo é pretendido analisar e discutir tó-
picos tais como a capacidade e infraestrutura dos es-
tabelecimentos penitenciários, tanto quanto a distribui-
ção dos condenados referente a cada estabelecimento, 
focando também na problemática da superlotação em 
geral e o uso indiscriminado da prisão preventiva. A 
pesquisa também propõe soluções alternativas para 
tais problemas, como as medidas cautelares que devem 
atuar em conjunto com as audiências de custódia para 
ajudar a diminuir e a ajustar as prisões preventivas com 
os princípios do estado democrático em que vivemos.

O seguinte trabalho inicia-se fazendo uma repercus-
são sobre o surgimento, a função, a finalidade, o regime, 
dentre outros aspectos da pena, tratando sobre a sua 
característica progressiva e fala de acordo com a lei de 
execuções penais em qual estabelecimento penitenciá-
rio deve ser cumprido cada regime, assim como versa 
sobre as circunstâncias judiciais previstas no código 
penal e entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto.

Após a introdução sobre o regime jurídico brasileiro 
o tema é aprofundado na crise que o sistema carcerário 
enfrenta, os precários meios de cuidado com o delin-
quente inviabilizam a pretensão que a pena tem de res-
socializar, de prevenir e de retribuir o mal que o indivíduo 
fez para a sociedade, além de ter um custo altíssimo 
para a nação.

É versado também sobre a falta de capacidade para 
alocar cada detendo onde ele deve de fato cumprir sua 
pena, fato qual gera uma insegurança, uma vez que 
um preso de baixa periculosidade divide a cela com 
preso de alta periculosidade, havendo assim uma con-
taminação que tende a desvirtualizar o processo de 
ressocialização.

Além da falta de capacidade é citado a falta de es-
trutura dos estabelecimentos penitenciários, os quais 
não providenciam uma estadia digna de sobrevivência 
deixando os detentos expostos a falta de higiene, a um 
ambiente com péssima ventilação e com a falta de es-
paço mínimo para descanso. Também é evidenciada a 
incapacidade para se tratar os problemas de saúde dos 
condenados, problemas tais que são adquiridos devido 
à falta de estrutura e de segurança nos presídios, e o 
baixo número de agentes penitenciários.

O quarto tópico do trabalho aborda a questão da su-
perlotação dos presídios e como os presos provisórios 
estão influenciando e agravando essa situação. Para 
solucionar esse problema é citado que deve haver uma 
maior utilização das diversas medidas cautelares que 
são presentes no nosso código penal, assim como é 
analisado à aplicação diversos aspectos a luz do código 
de processo penal e de doutrina.

Seguindo a mesma linha e tentando aliviar a massiva 
quantidade de presos provisórios no Brasil o quinto e 
último tópico defende utilização e a abrangência das Au-
diências de Custódia, que começaram a ser implantadas 
em 2015, em conjunto com as medidas cautelares, para 
aqueles suspeitos que demonstrarem um baixo nível de 
periculosidade.

2 O REGIME PRISIOnAL nO BRASIL

À luz dos filósofos contratualistas, tais como Tho-
mas Hobbes, John Locke e Rousseau vemos que o ho-
mem antes da constituição da sociedade civil se encon-
trava em um "Estado Natural" onde ele gozava de uma 
liberdade plena e era guiado pelos seus instintos não se 
preocupando com o resultado de suas ações.

Devido ao fato desse "estado de natureza" propor-
cionar uma vida instável com constantes conflitos, hou-
ve a necessidade de se firmar um ordenamento para o 
convívio em sociedade. Surge então a sociedade civil, 
originada no contrato social, o qual toma para si uma 
parcela da liberdade de cada cidadão e proporciona ao 
Estado o direito de punir (jus puniendi), em troca de uma 
sociedade pacífica, sendo punidos apenas aqueles que 
desrespeitassem a ordem.  

Dessa forma surgi o jus puniendi, o qual proporciona 
ao estado o direito de conferir uma pena, para condutas 
típicas, ilícitas e culpáveis que constrangem o bem jurí-
dico tutelado pelo Direito Penal.  Portanto é necessário 
analisar como funciona a pena, para avaliar se seus ob-
jetivos estão sendo de fato cumpridos. 

No processo de descobrir-se como punir, o mundo já 
experienciou vários tipos de pena, tais como a de bani-
mento do grupo, as de vingança, baseadas na autotute-
la, as de tortura, e hoje baseamos a punição na privação 
de liberdade, na restrição de direito e na pena de multa.

A pena privativa de liberdade é dividida em três es-
pécies: a pena de reclusão, a de detenção e a prisão 
simples, o Código Penal adotou o regime progressivo da 
pena, no qual o condenado recebe uma forma de incen-
tivo do estado para sua reeducação, podendo de acordo 
com as circunstâncias progredir de regime em decor-
rência da individualização executória da pena, como diz 
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a lei de execução fiscal no artigo 112:

Art. 112 da Lei de Execução Penal: A pena pri-
vativa de liberdade será executada de forma 
progressiva, com a transferência para regime 
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 
quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 
da pena (critério objetivo) no regime anterior e 
ostentar bom comportamento carcerário (cri-
tério subjetivo), comprovado pelo diretor do 
estabelecimento, respeitadas as normas que 
vedam a progressão (BRASIL, 1984).

Tendo em vista os três regimes que devem ser cum-
pridos, estes estão sujeito a progressões e regressões, 
e também dependem do nível de periculosidade do ilíci-
to, a Lei de Execução Penal também define onde cada 
um deve ser cumprido, no seu artigo 87 ela dita que "a 
penitenciária se destina ao condenado à pena de reclu-
são, em regime fechado." Já em seu artigo 91 ela cita 
que “A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se 
ao cumprimento da pena em regime semiaberto." Por 
último, em seu artigo 93, ela informa que “A Casa do 
Albergado se destina ao cumprimento de pena privativa 
de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação 
de fim de semana.

Se o agente que cometeu um ato ilícito for condena-
do em uma pena de prisão, isto é, de reclusão ou deten-
ção, o local e a forma de cumpri-la, a fim de efetuar-se a 
repressão, serão observadas as circunstâncias judiciais 
previstas no artigo 59 do código penal, que são:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos 
antecedentes, à conduta social, à personalida-
de do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao com-
portamento da vítima, estabelecerá, conforme 
seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime:
I- as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos 
limites previstos; 
III - o regime inicial de cumprimento da pena 
privativa de liberdade; 
IV - a substituição da pena privativa da liberdade 
aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

 
O Supremo Tribunal Federal dispõe de um entendi-

mento sumulado particular sobre a estabelecimento de 
um regime penitenciário mais gravoso no Brasil:

Súmula 718 STF: a opinião do julgador sobre a 
gravidade em abstrato do crime não constitui 
motivação idônea para a imposição de regime 
mais severo do que o permitido segundo a 
pena aplicada. 

Súmula 719 STF: A imposição de regime de 
cumprimento de pena mais severo do que a 
pena aplicada permitir exige motivação idônea. 

De acordo com estas súmulas é visível que o STF 
procura vedar brechas para a discrição do Juiz quanto 
a imposição de regime mais severo. Quanto ao legisla-
dor, a sua opção por criar diversos regimes atém-se ao 
fato de que cada crime é singular, portanto deverão ser 
tratados de modo diferente, devendo estes ainda serem 
executados de acordo com que cada apenado possa al-
cançar sua liberdade de forma progressiva, de acordo 
com o tempo de encarceramento e o mérito que este vá 
apresentar durante a sua pena.

3 CRISE nO SISTEMA CARCERáRIO 
BRASILEIRO 

O sistema carcerário brasileiro, local onde se cumpre 
a pena imposta por lei está em crise, pois ele não cumpre 
o seu propósito de ressocializar o indivíduo, não atende 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, está super-
lotado e os índices de reincidência são altíssimos. 

Uma vez que o encarceramento não cumpre com a 
sua função que é readaptar o delinquente à sociedade 
o efeito da prisão acaba sendo o oposto uma vez que 
quando este recuperar sua liberdade, de acordo com os 
atuais níveis de reincidência, voltará a cometer crimes, 
porém desta vez a probabilidade que o nível de gravi-
dade do delito aumente é superior pois o atual sistema 
carcerário está se tornando em uma espécie de “pós-
-graduação” do crime.

A reincidência é uma das principais consequências 
presentes no desrespeito do estado para com a Lei de 
execução penal, que traz no seu art. 1° a ideia de não 
apenas penalizar, mas também reinserir o indivíduo na 
sociedade (BRASIL, 1984) “Art. 1º- Execução penal tem 
por objetivo efetivar as disposições de sentença ou de-
cisão criminal e proporcionar condições para a harmô-
nica integração social do condenado e do internado. ”

 A pena interfere na liberdade do indivíduo, liberdade 
está que foi cedida para que a nação pudesse ter ordem 
e se tal sacrifício foi feito pelo ser humano, ele deveria 
ser honrado pelo estado, dizia que Cesare Beccaria (p. 
14, 2012) que:

Foi a necessidade que foçou o homem a abrir 
mão de sua liberdade. É certo, então que cada 
indivíduo disporia ao depósito público a míni-
ma porção possível da sua liberdade, suficien-
te apenas para induzir outros a defende-lo. O 
agregado dessas mínimas porções possíveis 
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forma o direito de punir. Tudo que vai além dis-
so é abuso, não justiça.

 A teoria mista da pena, adotada pela legislação Brasi-
leira atualmente não cumpre o seu propósito de prevenir e 
retribuir o mal que o indivíduo fez a sociedade, tão pouco 
ela reafirma a vigência e a aplicabilidade do Direito Penal, 
também não funciona como coerção psicológica para 
prevenção do crime, enfim, ela apenas se utiliza do seu 
poder de privação de liberdade para com o condenado 
criando a ilusão frente a sociedade de que é o caminho 
certo, sociedade a qual clama cada vez por mais encar-
ceramento, por mais leis, por mais intervenção do direito 
penal, tal comportamento acaba agravando a situação 
presente, uma vez que a prisão não tem como feedback 
a ressocialização e tem um custo altíssimo para o país.

Fator que de forma direta que colabora para a não 
ressocialização é que nas penitenciárias não se tem 
segurança, presos de alta periculosidade se misturam 
com presos comuns, fato qual vai totalmente conta o 
artigo 84 da LEP:

Art. 84. O preso provisório ficará separado do 
condenado por sentença transitada em julgado.
§ 1o Os presos provisórios ficarão separados 
de acordo com os seguintes critérios:  
I - Acusados pela prática de crimes hediondos 
ou equiparados;
II - Acusados pela prática de crimes cometidos 
com violência ou grave ameaça à pessoa;
III - acusados pela prática de outros crimes ou 
contravenções diversos dos apontados nos inci-
sos I e II. 
§ 2° O preso que, ao tempo do fato, era fun-
cionário da Administração da Justiça Criminal 
ficará em dependência separada.
§ 3º Os presos condenados ficarão separados 
de acordo com os seguintes critérios:
I - Condenados pela prática de crimes hedion-
dos ou equiparados; 
II - Reincidentes condenados pela prática de 
crimes cometidos com violência ou grave ame-
aça à pessoa;
III - primários condenados pela prática de cri-
mes cometidos com violência ou grave ameaça 
à pessoa;
IV - Demais condenados pela prática de outros 
crimes ou contravenções em situação diversa 
das previstas nos incisos I, II e III. 
§ 4º O preso que tiver sua integridade física, 
moral ou psicológica ameaçada pela convivên-
cia com os demais presos ficará segregado em 
local próprio.

Dessa forma, percebe-se que os presos devem ser 
separados de acordo com a sua tipificação, o estabe-
lecimento penal deverá ter ambientes específicos para 

o cumprimento da pena, para o preso provisório, para 
o preso primário, para o reincidente e para aquele que 
ao tempo do fato era funcionário da administração da 
Justiça Criminal.

Como já apontado, a penitenciária destina-se ao 
cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, 
já as Colônias Agrícolas ou Industrias destinam-se ao 
condenado da pena em regime semiaberto, as Casas 
de Albergado se destinam àqueles que cumprem a pena 
em regime aberto e a pena de limitação de fim de se-
mana. A cadeia pública é destinada ao recolhimento de 
presos provisórios e há ainda os hospitais de custódia, 
onde deve cumprir medida de segurança, isto é, para os 
considerados imputáveis e semi-inimputáveis.

Porém, o que ocorre na realidade é bem diferente, o 
Brasil não dispõe de muitas colônias agrícolas e industriais 
e as existentes possuem estruturas precárias.  Quanto as 
casas de albergado, apesar de estas terem estruturas sim-
ples e de custo relativamente baixo, existem poucas dela 
no país. Já as Cadeias Públicas vivem em constante lota-
ção e não funcionam segundo os requisitos da LEP.

De Acordo com os dados extraídos do Levantamento 
de Informações Penitenciárias (2014) o Brasil tem 260 
estabelecimentos penais de regime fechado, 95 destina-
dos ao regime semiaberto, 23 ao regime aberto, 725 à 
presos provisórios e 125 instalações criadas para rece-
ber detentos de regimes diversos. Porém o levantamen-
to evidência que essa separação não é feita na prática, 
por exemplo, apenas 52 das 260 penitenciarias abrigam 
condenados exclusivos do regime fechado.

Além dos dados anteriormente citados a INFOPEN 
(2014) atualizou que de todos os estabelecimentos pe-
nais apenas 63% são de fato estabelecimentos penais, os 
demais são uma adaptação ou preferiram não informar. A 
problemática nesse fato se dá no sentido de que, segundo 
os dados fornecidos pelo levantamento da Depen (2014), 
em 49% dos estabelecimentos que foram concebidos es-
pecificamente como estabelecimentos penais tem assis-
tência de saúde, em 58% deles tem módulo educacional 
e 30% detém oficinas de trabalho e comparando-se com 
os locais que foram adaptados para um estabelecimen-
to penal, os números caem bastante, pois apenas 22% 
possuem módulos de saúde, 40% prestam serviços de 
educação e apenas 17% possuem oficinas de trabalho.

Os estabelecimentos prisionais não oferecem a 
condição mínima para a sobrevivência dos apenados, 
as celas abrigam um número superior a capacidade de 
presos e as mesmas não tem a ventilação devida, o que 
acarreta em doenças respiratórias como pneumonia e 
tuberculose. Os colchões são insuficientes, o que faz 
com que tenham que revezar o descanso. Outro tópico 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.1, p. 11-22, out.2015./mar.2016  ISSN 2237-4469

15

problemático é a falta de higiene, tendo em vista que 
eles não têm condições para fazerem suas necessida-
des fisiológicas em um local com um nível básico de 
limpeza e estrutura. 

O sistema carcerário é desumano, não natural e não 
proporciona um ambiente correto para uma vida basi-
camente digna, nem para realização de trabalhos que 
se inclinem parara a reintegração social do apenado, na 
visão de Antônio García-Pablos de Monina et alii (1988, 
p. 41 apud, BITTENCOURT, 2011, p. 123),

A pena não ressorcializa, mas estigmatiza, não 
limpa, mas macula, como tantas vezes se tem 
lembrado aos exapcionistas; que é mais difícil 
ressocializar a uma pessoa que sofreu uma pena 
do que outra que não teve essa marga experiên-
cia; que a sociedade não pergunta por que uma 
pessoa esteve em um estabelecimento penitenci-
ário, mas tão somente se esteve lá ou não.

Outro grande problema que atinge a fundo a digni-
dade da pessoa humana é a vulnerabilidade que os pre-
sos têm diante das mais variadas doenças, tais como 
a AIDS, a qual reduz a expectativa de vida do apenado, 
pois este não vai ter o mesmo tratamento que teria se 
estivesse fora do estabelecimento. A tuberculose e a 
pneumonia também são muito comuns, devido ao seu 
caráter respiratório, além de hepatite e doenças vené-
reas. Para os detentos que estão doentes receberem o 
devido tratamento, eles precisam ser escoltados até o 
hospital pela Polícia Militar, o que muitas vezes é difícil 
devido ao déficit de reserva da PM.

Fenômeno diverso que atinge o sistema carcerário 
hoje é a má remuneração e o baixo número de agen-
tes penitenciários, o que contribui para a corrupção nos 
presídios, e facilita para que os presos tenham armas, 
celulares e drogas dentro das celas. A Reincidência che-
ga a 70%, fato lamentável e como diz Rogério Greco 
(2010, p. 545) "A Reincidência é a prova do fracasso 
do estado na sua esfera ressocializadora", unindo esse 
fato ao desrespeito da dignidade humana nos estabele-
cimentos penitenciários é claramente visível a falência 
do encarceramento Brasileiro.

4 PRISÃO PREVEnTIVA E MEDIDAS 
CAUTELARES

Como estudamos no início da nossa pesquisa, o es-
tado é o único que pode fazer valer de fato do ius pu-
niendi, porém, este não pode ser usado indiscriminada-
mente, o seu uso é limitado pelo interesse público, em 
respeito a princípios como o do devido processo legal, 

da publicidade, do contraditório, da imparcialidade do 
juiz, dentre tantos outros. 

Um dos princípios que deve ser respeitado é o da 
presunção de inocência, o qual tem previsão na Cons-
tituição Federal (1988) no seu artigo 5°, inciso LVII, que 
diz "Ninguém será considerado culpado até o transi-
to da sentença penal condenatória", porém, ainda na 
Carta Magna (1988) e no artigo 5°, LXI é afirmado que 
"Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade de auto-
ridade judiciária competente", dando então viabilidade 
constitucional prevista de um indivíduo ser preso antes 
do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas 
o fato ele ser preso preventivamente não lhe atribui o 
status de culpado, pois ele apenas está sendo privado 
de sua liberdade para resguardar o processo de conhe-
cimento. Porém, o artigo LXVI da CF (1988) “LXVI - nin-
guém será levado à prisão ou nela mantido, quando a 
lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; 
” assegura uma certa proteção por meio da liberdade 
provisória, com ou sem fiança.

Sendo assim, entende-se que prisão preventiva ou 
provisória é um tipo de medida cautelar que ocorre 
quando há uma prisão antes do trânsito em julgado da 
sentença condenatória, com a finalidade de resguardar 
o processo de conhecimento. Segundo Paulo Rangel 
(2015, p. 766). "A prisão cautelar é uma espécie de me-
dida cautelar, ou seja, é aquela que recai sobre o indiví-
duo, privando-o de sua liberdade de locomoção, mesmo 
sem sentença definitiva". O autor complementa:

A prisão cautelar tem como escopo resguardar 
o processo de conhecimento, pois, se não for 
adotada, privando o indivíduo de sua liberdade, 
mesmo sem sentença definitiva, quando esta 
for dada, já não será possível a aplicação da 
lei penal. Assim o caráter da urgência e neces-
sidade informa a prisão cautelar de natureza 
processual (RANGEL, 2015, p. 766).

Temos atualmente três espécies de prisão provisó-
ria, a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão 
temporária, estas também são chamadas de prisões 
sem pena, pois ocorrem antes do trânsito em julgado. 
A prisão em flagrante é a única que dispensa mandato 
judicial para ser executada, isto ocorre porque ela é uma 
medida de mera detenção para garantir que o detido 
fique à disposição do juiz, não se confundindo com o 
resultado final do processo.

Se houver a devida necessidade a prisão preventiva 
poderá ser decretada no curso da investigação proces-
sual, após a sentença condenatória recorrível e até mes-
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mo na fase recursal, se com as devidas motivações. O 
artigo 283 do CPP determina que:

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em 
flagrante delito ou por ordem escrita e funda-
mentada da autoridade judiciária competente, 
em decorrência de sentença condenatória tran-
sitada em julgado ou, no curso da investigação 
ou do processo, em virtude de prisão temporá-
ria ou prisão preventiva,

Por exemplo, um Juiz não pode apenas dizer na sua 
motivação que o crime é hediondo e justificar a prisão 
preventiva na periculosidade que se funda tal crime, 
nem tanto pode decretar a prisão simples e vagamen-
te pela garantia da ordem econômica, o dever do Juiz 
é fundamentar devida e sucintamente a sua decisão, 
citando porque é necessário e por qual motivo não é 
cabível nenhuma das mediadas cautelares previstas 
no artigo 319.

 Porém, mesmo para ele aplicar uma das medidas 
cautelares o cuidado que se deve ter é compatível com 
uma aplicação de prisão preventiva, lembra Eugênio 
Pacelli de Oliveira (2011, pag. 503) que “Tanto para as 
medidas diversas da prisão, quanto para a decretação 
de prisão preventiva estão presentes as mesmas exi-
gências, quanto ao juízo de necessidade da restrição do 
direito”, pois se assim não for a prisão cautelar perde a 
sua finalidade se tornando ilegítima.

Como garantidor do preceito de que não se pode 
prender preventivamente sem que antes se analisem as 
demais medidas cautelares, o artigo 282, inciso 6° "A 
prisão preventiva será determinada quando não for cabí-
vel a sua substituição por outra medida cautelar", tal fato 
ocorre devido a prisão cautelar ter como característica a 
excepcionalidade, a necessidade e a proporcionalidade, 
sendo assim é importante à associar com o princípio da 

mínima intervenção do Direito Penal e trata-la como últi-
ma ratio, pois a presunção de inocência deve ser de fato 
levada em conta, sobre o assunto Elmir Duclerc (2006, 
p. 202) discorre que:

As prisões processuais ou provisórias são 
mecanismos que permitem restringir o estado 
original de liberdade do indivíduo, por isso, só 
poderão ter lugar em situações excepcionais, 
quando e enquanto forem estritamente neces-
sárias para garantir o resultado útil da medida 
principal, ou seja, o processo penal de conhe-
cimento.

A sociedade deve se ater a se utilizar do princípio 
da publicidade processual para fiscalizar a legalidade 
das prisões preventivas, pois elas estão sendo ba-
nalizadas atualmente devido a um vício cultural que 
dita que o encarceramento é a resposta para todos 
os problemas que o sistema penitenciário e que o Di-
reito Penal atualmente enfrenta. Porém é de estrema 
necessidade que esse habito seja perdido pois como 
falou Rita Mae Brown no livro Sudden Death, de 1983 
"Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e 
esperar resultados diferentes".

Fazendo uma reflexão sobre a política de encarcera-
mento perceberemos que não está dando resultado, ao 
contrário, está agravando a situação social, porém é ob-
vio, pois seria e é impossível a redução da criminalidade 
sem ressocializar o apenado. Atualmente o brasil é o 
quarto país com a maior população carcerária no mun-
do, atrás da dos Estados Unidos, da China e da Rússia, 
segundo o relatório da DEPEN (2014) ele encontra-se 
com um déficit de 231.062 mil vagas, já tendo 607.731 
presos e 41% deles sendo provisórios, tendo isso em 
vista, percebe-se também que desde os anos 90 a po-
pulação carcerária aumentou 575%.

País
População
prisional

Taxa da 
população
prisional para
cada 100.000
habitantes

Taxa de
ocupação

Taxa de 
presos sem 
condenação

Estados Unidos

China

Rússia

Brasil

2.228.424

1.657.812

673.818

607.731

698

119

468

300

102.70%

94.20%

161.00%

20.40%

17.90%

41.00%
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Comparando os dados fornecidos na tabela entre os 
quatro países, fica claro que o Brasil está banalizando 
as prisões sem condenações, isto é, no país o costu-
me é se prender primeiro e depois procurar fatos que 
legitimem a medida. Tal comportamento é totalmente 
equivocado e fere intimamente o princípio da presunção 
de inocência, a impressão que passa é que o acusado 
está sendo castigado e sofrendo uma pena antecipada, 
desrespeitando o dever de tratamento para com o réu, o 
qual deveria ser tratado como inocente, sobre o assunto 
Aury Lopes Junior (2013, p. 23) fala que:

Essa opção ideológica (pois eleição de valor), 
em se tratando de prisões cautelares, é da 
maior relevância, visto que decorre da cons-
ciência de que o preço a ser pago pela prisão 
prematura e desnecessária de alguém inocente 
(pois ainda não existe sentença definitiva) é 
altíssimo, ainda mais no medieval sistema car-
cerário brasileiro.

O CNJ (2014) calculou o custo médio de cada preso 
e concluiu-se que é em média de R$ 3 mil por mês, sen-
do assim é visto que o cofre público arca com R$ 666,5 
milhões por mês para manter os apenados. 

O Departamento Penitenciário Nacional e o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (2015) fizeram uma 
pesquisa e chegaram a conclusão quem em 37,2% 
dos casos de prisão provisória os réus recebem uma 
menor pena comparado o seu período de encarcera-
mento inicial ou simplesmente não são condenados à 
prisão no final do processo. Com esses dados é visível 
o descaso, uma vez que a prisão preventiva pode ser 
revogada ou substituída a qualquer tempo. Outra forte 
crítica feita sobre o a assunto vem de Aury Lopes Jr 
(2013) o qual questiona a falta de prazo máximo nas 
prisões preventivas e aponta ao desrespeito à “razoá-
vel duração do processo”

Porém, apesar de todas as críticas as prisões pre-
ventivas no Brasil são comuns e rotineiras. Atualmente, 
nas unidades que informam, segundo o relatório da DE-
PEN (2014) cerca de 60% dos presos custodiados estão 
aguardando o julgamento a mais de 90 dias, o proble-
ma maior dessa exceção ter virado regra vai além do 
prejuízo econômico, se encontra nos danos morais que 
são irreparáveis, traumas físicos e psicológicos estão 
presentes em quem sofreu a experiência, tanto porque 
a tortura e o trabalho forçado continuam sendo práticas 
nas prisões Brasileiras.

Com todo esse lapso temporal que chegam a ter as 
prisões provisórias elas de fato ferem o princípio básico 
da provisionalidade. Na maioria das vezes tal situação 

ocorre, pois, o réu continua preso mesmo depois do de-
saparecimento das razões que o colocaram na prisão, 
o que é inaceitável e reprovável pelo CPP no seu artigo 
282, i§ 5° "O juiz poderá revogar a medida cautelar ou 
substituí-la quando verificar a falta de motivo para que 
subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem 
razões que a justifiquem."

O Código de Processo Penal no seu artigo 312 deter-
mina o que a prisão preventiva está disposta para pro-
teger na sociedade:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decre-
tada como garantia da ordem pública, da or-
dem 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.

É importante observar esse artigo e questionar o 
que de fato são "indícios suficientes" pois o conceito 
dado pela letra da lei é muito vago, deixando lacunas 
na sua interpretação, outro conceito vago seria o de 
garantia de ordem pública, a qual poderia ser confun-
dida com o "clamor público", o qual é diariamente in-
fluenciado pela mídia.

Sem falar que o encarregado de "garantir a ordem 
pública" é o nosso estado que detém o "ius puniendi", 
não podendo então atribuir ao acusado uma prisão cau-
telar para que a ordem seja garantida, pois isso seria 
nada mais que uma ilusão de um estado que já não se 
encarrega de manter a ordem em seu território e penas 
se utiliza de encarceramentos indiscriminados, segun-
do o autor Aury Lopes Jr (2013, p. 109) "Sua origem 
remonta à Alemanha na década de 30, período em que 
o nazifascismo buscava exatamente isso: uma autoriza-
ção geral e aberta para prender"

Em relação a prisão para se garantir a ordem eco-
nômica, mais coerente seria aplicar uma sanção admi-
nistrativa, como por exemplo a indisponibilidade dos 
bens, pois privar pessoas que são acusadas de crimes 
econômicos é de extremamente mais eficiente e menos 
oneroso para o estado do que privar sua liberdade.

Quanto a tutela da instrução criminal é perceptível 
que de fato é cautelar, mas, é importante que fiquemos 
atentos a analisar sua proporcionalidade, necessidade e 
também sempre tomar cuidado para que não ocorram 
confissões sob a prática de tortura. Devemos também 
atentar nossos olhares para a temporariedade, pois 
nada mais justo que depois da arrecadação das provas 
o réu já não precisasse ficar mais a mercê da prisão pre-
ventiva, uma vez que ele não pode modificar as provas 
e que o ato de o manter preso fere sua dignidade, já que 
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o motivo para o qual ele teve sua liberdade privada, já 
foi efetivado.

Por último, sobre a aplicação de lei penal, que tam-
bém é uma medida cautelar constitucional, no que cons-
ta sua aplicação é necessária determinada convicção da 
fuga do réu, se está não se reveste de plena certeza, 
pode-se fazer uso das diversas mediadas cautelares 
previstas no art. 319 cumulativamente, que se descum-
pridas levariam o réu a uma possível prisão preventiva, 
segundo o artigo 282, inciso 4°:

§ 4° No caso de descumprimento de qualquer 
das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou 
mediante requerimento do Ministério Público, 
de seu assistente ou do querelante, poderá 
substituir a medida, impor outra em cumu-
lação, ou, em último caso, decretar a prisão 
preventiva.

Porém, vale lembrar que apesar da existência de 
alguma das hipóteses do artigo 312 não é admitida a 
prisão preventiva em crimes culposos, isto é, segundo 
o artigo 313 do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, 
será admitida a decretação da prisão preventiva: 
I - Nos crimes dolosos punidos com pena pri-
vativa de liberdade máxima superior a 4 (qua-
tro) anos;

Enfatizando que a pena é superior a quatro anos e 
não igual a quatro anos, excluindo, portanto, crimes de 
furto, estelionato, ente outros. E também é importante 
dizer que apesar de que o crime seja doloso e com pena 
superior a quatro anos, deve haver um estudo sobre a 
necessidade do encarceramento, pois este não é regra 
no ordenamento.

Já no parágrafo segundo do artigo 313, trata-se de 
reincidência, a saber: "se tiver sido condenado por outro 
crime doloso, em sentença transitada em julgado, res-
salvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do De-
creto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal". Se o agente for reincidente, será admitida a prisão 
preventiva, porém é necessário recordar que a reincidên-
cia cessa em 5 anos. Paulo Rangel (2015) profere várias 
críticas a esse parágrafo, pois, segundo ele, “ninguém 
poderá ser punido duas vezes pelo mesmo fato”.

A Lei 12.403/11, conhecida como a lei das medidas 
cautelares, introduz alternativas a prisão provisória, ela 
vem tentando adequar o processo penal aos princípios e 
garantias da Constituição Federal de 1988. Para aplicar 
essas medidas cautelares o juiz deverá fundamentar sua 
decisão e observar a legalidade, a mínima intervenção no 

âmbito penal, a presunção de inocência do réu, respeitar 
os princípios de liberdade e de igualdade, a diversidade 
de gênero, etnia, de nacionalidade [...], assim como a ca-
racterística de provisoriedade e a vulnerabilidade social. 

Segundo o artigo 319 do CPP: “art. 319. São medi-
das cautelares diversas da prisão: I - comparecimento 
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas 
pelo juiz, para informar e justificar atividades". O juiz 
pode decretar o comparecimento periódico mensalmen-
te, semanalmente e até diariamente em certos casos, 
porém é preciso observar sua necessidade, pois ir todos 
os dias ao juízo é muito oneroso, portanto tal medida 
cautelar só deve ser aplicada se necessária. No sistema 
jurídico Português (art. 198) e no Italiano (art. 282), é 
possível essa apresentação na polícia judiciária, solu-
ção a qual é interessante pois o réu poderia ir a que lhe 
fosse mais acessível. 

O inciso segundo do artigo 319 disserta sobre a 
"proibição de acesso ou frequência a determinados lu-
gares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 
deva o indiciado ou acusado permanecer distante des-
ses locais para evitar o risco de novas infrações”. Essa 
lógica vai de acordo a manter o acusado longe de locais 
onde este teria uma maior probabilidade de cometer um 
delito, como por exemplo bares ou campos de futebol, 
dependendo do histórico do réu. Pode ser usada cumu-
lativamente com outras medidas cautelares como, a 
tornozeleira eletrônica ou o recolhimento do passaporte 
para a garantia do seu efetivo funcionamento.

No terceiro inciso, o legislador usa a mesma lógica, 
porém muda o fator principal, a depender das peculia-
ridades de determinados lugares para determinadas 
pessoas: “proibição de manter contato com pessoa de-
terminada quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer dis-
tante”. Esse novo foco torna a medida cautelar até mais 
eficiente, pois com o descumprimento dessa medida a 
própria pessoa que está sendo protegida pode denun-
ciar se o acusado tentar se aproximar.   

O inciso quarto do art. 319 versa sobre a proibição 
de ausentar-se da comarca: “proibição de ausentar-se 
da Comarca quando a permanência seja conveniente ou 
necessária para a investigação ou instrução”. É claramen-
te visível o intuito desse inciso de usar o réu para servir 
como instrumento probatório, fato qual vai contra o direi-
to de o réu não produzir provas contra si mesmo. Porém 
ele é muito eficaz quando se trata de evitar fuga, princi-
palmente quando aliado a outros dispositivos cautelares.

O quinto inciso se baseia na autodisciplina do acusa-
do quanto ao “recolhimento domiciliar no período notur-
no e nos dias de folga quando o investigado ou acusado 
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tenha residência e trabalho fixos”, lembrando que essa 
medida cautelar não se confunde com a prisão domi-
ciliar, que ocorre de maneira diversa. O inciso quinto é 
muito útil pois diminui o perigo de fuga, resguarda a pro-
va, e ainda pode ser otimizado se aplicado em conjunto 
com a tornozeleira eletrônica, por exemplo.

O inciso sexto carrega provavelmente a medida cautelar 
com o maior potencial danoso presente no ordenamento: 
“suspensão do exercício de função pública ou de ativida-
de de natureza econômica ou financeira quando houver 
justo receio de sua utilização para a prática de infrações 
penais”. Os crimes econômicos serão o alvo desse inciso, 
juntamente com os servidores públicos no exercício de sua 
função, os quais terão que ser usados com cautela pois 
poderão levar pessoas físicas e jurídicas a falência devido 
à falta de prazo temporal nas medidas cautelares.

O sétimo inciso trata sobre um tema muito delicado, 
que é a previsão de internação provisória para os inim-
putáveis e semi-inimputáveis: “internação provisória do 
acusado nas hipóteses de crimes praticados com vio-
lência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem 
ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de rei-
teração". Devido ao caráter célere atribuído às prisões 
cautelares, o exame para se constatar a insanidade nem 
sempre poderá ser feito, fato qual pode levar a eventu-
almente internar provisoriamente uma pessoa sã. Se tal 
situação ocorrer, ela poderá chegar a causar danos ao 
acusado, tendo em vista que os manicômios judiciários 
não recebem o devido tratamento, além de poder so-
frer ao sair com estigmas sociais, como por exemplo de 
"doente mental". Cabe recordar que todos os requisitos 
previstos devem ser cumulativos. 

Sobre a fiança, versa o oitavo inciso: “fiança, nas 
infrações que a admitem, para assegurar o compare-
cimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 
andamento ou em caso de resistência injustificada à 
ordem judicial". Tem-se como objetivo garantir o com-
parecimento no ato do processo, mesmo que ocorra 
resistência a ordem judicial. Porém devemos tomar cui-
dado com o conceito de qual tipo de resistência admite 
fiança, pois tal dispositivo fica à mercê de argumenta-
ções e interpretações. 

Por último, a nona medida cautelar, “monitoração 
eletrônica", é de muita importância para a tutela do risco 
de fuga e é utilizada diversas vezes em conjunto com 
outras medidas cautelares para dar-lhes eficácia. 

5 AUDIÊnCIAS DE CUSTÓDIA

Segundo uma breve definição do Informativo Rede 
Justiça Nacional (2013), a audiência de custódia nada 

mais é do que “a obrigatoriedade da apresentação do 
preso perante um juiz no prazo de 24 horas após a pri-
são", o que é fundamental para o controle de práticas 
como tortura e maus tratos contra o acusado.

É importante lembrar que a audiência de custódia 
não é uma mera sugestão ou opção, ela está sendo im-
plantada pois é um dever do estado previsto no artigo 
306 do Código de Processo Penal:

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imedia-
tamente ao juiz competente e à família do pre-
so ou a pessoa por ele indicada. 
§ 1º Dentro em 24h (vinte e quatro horas) de-
pois da prisão, será encaminhado ao juiz com-
petente o auto de prisão em flagrante acompa-
nhado de todas as oitivas colhidas e, caso o 
autuado não informe o nome de seu advogado, 
cópia integral para a Defensoria Pública.

Porém, vale lembrar que o ato do juiz decidir aplicar 
a prisão preventiva, liberdade provisória ou quaisquer 
das medidas cautelares anteriormente citadas não con-
siste na definição de audiência de custódia, sendo ape-
nas uma consequência da mesma, na qual a principal 
finalidade é tornar o processo mais humano, protegendo 
a integridade do acusado.

Atualmente, esse ramo está recebendo muitas críti-
cas, mas como já foi dito, não podemos optar por apli-
car ou não essa ferramenta e tão pouco ela foi criada 
agora. Como falam Aury Lopes Jr e Alexandre Morais 
da Rosa, a audiência de custódia:

É o direito do acusado ser apresentado perante 
um Juiz, no prazo de 24 horas, portanto, não 
é nenhuma novidade legislativa. Simplesmente 
não era aplicado, mas é regra válida do jogo 
processual. O Conselho Nacional de Justiça, 
assim, ao apontar pela efetivação da audiência 
de custódia, não inventou nada.

Além das previsões do Código de Processo Penal, o 
Código Eleitoral também pode confirmar que essa prá-
tica não é novidade, tendo em vista que ele próprio têm 
um modelo de audiência de custódia que consta para 
os cidadãos que forem detidos cinco dias antes e até 
quarenta e oito horas depois de encerrada a eleição:

Art.236, § 2°: Ocorrendo qualquer prisão o pre-
so será imediatamente conduzido à presença 
do juiz que, se verificar a ilegalidade da deten-
ção, a relaxará e promoverá a responsabilidade 
do coator”

Fazendo uma análise, é perceptível que o Código 
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Eleitoral já carrega consigo um ato tal como a audiência 
de custódia, onde o juiz analisa a legalidade da prisão e 
como uma ação prática, não dita expressamente, mas 
realizada como rotina o juiz também analisa a conveni-
ência da prisão e faz um controle da integridade física 
do indivíduo.

A Audiência de Custódia tem três propósitos essen-
ciais, primeiramente ela tem o papel de aproximar o pro-
cesso penal aos tratados internacionais dos direitos hu-
manos, isto é o Brasil voluntariamente se filiou a esses 
tratados e deve segui-los. A Convenção americana de 
Direitos Humanos (CADH), que é uma das bases do sis-
tema interamericano de proteção dos Direito Humanos 
recita no seu Artigo 7.5 (1992) que “Toda pessoa detida 
ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou de outra autoridade autorizada pela lei a 
exercer funções judiciais [...]”. O Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos (PIDCP) segue a mesma linha 
de pensamento, pois no seu artigo 9.3 (1992) profere 
que “Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude 
de infração penal deverá ser conduzida, sem demora à 
presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei 
a exercer funções judiciais [...]”.

Além de adequar o Processo Penal, a Audiência de 
Custódia tem o papel de proteger a integridade física do 
cidadão, pois a prática de tortura é um problema atual 
que não será resolvido apenas com as audiências de 
custódia, porém, ele pode ser atenuado. Está é uma 
questão muito delicada que também é contemplada 
pela Convenção Americana de Direitos Humanos no ar-
tigo 5.2 (1992), que diz: “ninguém deve ser submetido 
a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 
degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser 
tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao 
ser humano”.

Por último, uma das principais finalidades da audi-
ência de custódia é evitar prisões desnecessárias, fora 
da legalidade ou arbitrárias, pois é o que vêm ocorren-
do corriqueiramente no Brasil. Já se tornou comum um 
suspeito passar meses esperando uma audiência, e sim, 
em certos casos é necessário, mas é preciso se lembrar 
que nosso código trata essa prática como exceção, só 
deve ser utilizada se nenhuma das medidas cautelares, 
faladas anteriormente, forem cabíveis. 

Como já falado anteriormente, é bem notável que 
as penitenciarias estão lotadas, o Brasil é o quarto país 
com a maior população carcerária e segundo a diretoria 
do Departamento Penitenciário Nacional (2014), está se 
encaminhando para ser o país com a maior número de 
encarcerados de fato pois, atualmente está atrás dos 
Estados Unidos, da China e da Rússia e esses três pa-

íses nos últimos anos tiveram uma queda em suas po-
pulações prisionais de 8% a 24% enquanto o Brasil teve 
um acréscimo de 33%.

Diante da grande quantidade de prisões preventivas, 
é necessária uma medida tal como as Audiências de 
Custódia para tentar resgatar no processo penal prin-
cípios que já não estão sendo colocados em prática, 
tais como a presunção de inocência, o contraditório, a 
própria dignidade humana. Afinal, apenas prendendo in-
discriminadamente, retrocedemos à época que o único 
intuito era castigar e punir.

As Audiências de custódia começaram a ser prati-
cadas a pouco tempo no Brasil, porém estão tendo uma 
boa repercussão, sites como o G1, fontes do CNJ, o 
jornal Século Diário de Minas Gerais, Tribuna do Norte, 
como tantos outros pelo Brasil comprovam a eficiência 
e o impacto que essa medida está tendo diante tanto da 
redução dos números de presos provisórios, como no 
controle da integridade física dos acusados. 

Contudo, não se pode confiar a ela todos os proble-
mas do sistema carcerário, pois além de ser uma prá-
tica recente, isto é, ela necessita de mais observação, 
a complexidade dos problemas do Sistema Carcerário 
Brasileiro necessita de políticas de encarceramento e do 
envolvimento dos três poderes para que o estado possa 
prover a pacificação social.

6 COnCLUSÃO

Nesse trabalho, estudamos os aspectos da pena, 
tais como o regime progressivo adotado pelo Código 
Penal e a estrutura que deve ser seguida pelos nossos 
estabelecimentos penais, foi aprofundada a questão da 
crise que se encontra o sistema carcerário Brasileiro, 
apontando como ele descumpre a Lei de Execução Pe-
nal, desvirtuando assim a finalidade da pena e seu papel 
ressocializador, tal fato se comprova pelo alto índice de 
reincidência nas prisões estatais. 

Devido a atual situação de descaso que se encontra 
é comum condenados que deveriam progredir de regi-
me serem esquecidos nas penitenciarias ou simples-
mente serem soltos devido à falta de colônias agrícolas 
e industriais, fato que é abominável pois não se pode 
interferir na liberdade de um indivíduo a ponto de tirar 
sua liberdade mantendo-o no regime fechado, porém o 
nosso ordenamento também não permite progressão 
per saltum. 

Sendo assim, devemos exigir que o estado tome 
providências para melhorar a capacidade dos estabe-
lecimentos prisionais, e não apenas do fechado, é ne-
cessário se ter espaço para receber detentos que se en-
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contram no regime semiaberto e aberto também, pois é 
incabível a contaminação que ocorre de presos de alta 
periculosidade e presos de baixa periculosidade.

Todavia, a questão não é unicamente a capacidade, 
a estruturas desses estabelecimentos devem ser fartas 
de módulos de saúde, de educação e trabalho também, 
além de serem como um todo próprias para habitação 
com ventilação apropriada, com colchões suficientes, 
locais próprios e limpos para os presos fazerem suas 
necessidades fisiológicas, isto é, respeitando a dignida-
de de cada apenado.

Outro ponto que teve destaque no trabalho foi o alto 
número que os presos provisórios representam na tota-
lidade dos encarcerados, isto é, eles chegam a 41%. Um 
dos métodos alternativos citados foi a maior utilização 
das mediadas cautelares, recurso que temos disponível 
no nosso ordenamento, porém que é pouco utilizado em 
face do vício em se prender preventivamente.

Outra solução visada para diminuir as prisões pro-
visórias são as audiências de custódia, método que 
vem dando resultados positivos no Brasil, está sendo 

implantado desde 2015 e vem diminuindo o número de 
presos provisórios. Um importante aspecto das Audiên-
cias de Custódia é o seu papel de assegurar a integrida-
de do acusado, combatendo mazelas como a tortura e 
os maus tratos.

Tendo em vista os demasiados descasos do siste-
ma carcerário, o presente trabalho procurou métodos 
alternativos para procurar amenizar a atual situação. 
Sozinhas, as audiências de custódias, as medidas cau-
telares e diversas outras maneiras de se evitar a pena 
privativa de liberdade, não solucionarão o problema. Po-
rém se procurarmos aumentar a utilidade de cada uma 
em conjunto elas vão dar resultados positivos, como 
uma medida emergencial.

Portanto, para obtermos eficiência a longo prazo, é 
necessária uma medida estrutural, isto é, a longo prazo, 
a qual só pode ser tomada com esforços dos três pode-
res em conjunto, pois cada um detém uma parcela de 
responsabilidade quanto a este assunto. São necessárias 
políticas públicas efetivas nas cadeias, uma melhor es-
truturação, um maior respeito à Lei de execuções penais.
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Resumo
Analisa a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça em seus aspectos principiológicos à luz da Constituição 
Federal e do Estado Democrático de Direitos. Discute o problema de constitucionalidade da Súmula, abordando 
os aspectos históricos e conceituais dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da 
isonomia. Aborda os pontos em que a Súmula fere os princípios constitucionais. Aponta consequências geradas 
na prática pela Súmula 231 do STJ. Menciona a importância de interpretar a legislação infraconstitucional 
sempre de acordo com a Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direitos. Objetiva mostrar a 
inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, apontando suasconsequências sociais. Utiliza como procedimentos 
metodológicos pesquisas bibliográficas e eletrônicas. Conclui afirmando a inconstitucionalidade da Súmula 231 
do STJ, apontando a necessidade de revisão do verbete sumular.

Palavras-chave: Súmula 231 do STJ. Princípios. inconstitucionalidade.

THE 231 SUMMARY OF STJ: A PRINCIPLED ANALYSIS

Abstract
The study analyzes the Precedent 231 of the Superior Court of Justice in the light of the Constitution 
and the democratic rule of Rights. Discusses the constitutionality issue of Precedent, addressing the 
historical and conceptual aspects of the principles of individualization Pena proportionality and Equality. 
It addresses the points where the scoresheet violates the constitutional principles. Points consequences 
generated in practice by Precedent 231 of the STJ. It mentions the importance of interpreting the law 
infra always in accordance with the Federal Constitution to the Democratic State of Rights. Aims to show 
the unconstitutionality of Precedent 231 of the Superior Court, pointing out its social consequences. Uses 
as methodological procedures bibliographic and electronic research. It concludes the unconstitutionality 
of Precedent 231 of the Superior Court, pointing to the need for revision of the sumular entry.

Keywords: Docket 231Superior Court of Justice. Principles. Unconstitucionality.
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1 InTRODUÇÃO
 
O atual Código Penal brasileiro, após a reforma de 

1984, adotou o sistema trifásico de dosimetria da pena 
proposto por Nelson Hungria. Tal posicionamento encon-
tra-se disposto no Artigo 68 do Código Penal Brasileiro.

Nele, o juiz deve, em uma primeira fase, analisar as 
circunstâncias judiciais presentes no Art. 59 do Código 
Penal para encontrar e fixar a pena base. Na segunda 
fase, serão analisadas as circunstâncias atenuantes ou 
agravantes previstas no Art. 65 do mesmo diploma. Na 
terceira e última fase, são observadas as causas de au-
mento e diminuição de pena.

Muito havia se discutido no STJ sobre a possibilidade 
da pena transpor os limites legais estabelecidos em abs-
trato pelo legislador quando do momento de sua aplicação.

Nossa discussão concentra-se na segunda fase de 
aplicação da pena, momento em que são analisadas as 
circunstâncias atenuantes e agravantes. É quando sur-
ge a seguinte questão: Pode a pena transpor os limites 
estabelecidos em abstrato pelo legislador sem que se 
fira o princípio da legalidade e separação dos poderes?

Muitas discussões foram travadas a esse respeito 
no Tribunal. Foi quando em 1999, o Superior Tribunal de 
Justiça editou a Súmula 231, firmando entendimento de 
que “a incidência da circunstância atenuante não pode 
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ocorre que, em nosso entendimento, a Súmula aca-
bou por manifestar uma orientação contra legem, na 
medida em que fere os princípios da proporcionalidade, 
individualização das penas e da isonomia, além de estar 
em desacordo com a legislação infraconstitucional.

O presente trabalho busca, em consonância com os 
pressupostos do Estado Democrático de Direito e à luz 
de uma interpretação garantista da Carta Magna, propor 
uma discussão principiológica sobre os problemas de 
constitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica em 
manuais de Direito Penal, publicações em periódicos 
acadêmicos, bem como em encartes jurídicos, tais 
como pareceres e acórdãos de tribunais superiores.

2 A SÚMULA 231 DO STJ E 
AInOBSERVÂnCIA AOS PRInCíPIOS 
DA PROPORCIOnALIDADE, 
InDIVIDUALIZAÇÃO DA PEnA E 
ISOnOMIA

Conforme pincelado nas linhas introdutórias deste 
artigo, têm-se que o enunciado da Súmula 231 do STJ 

afronta os princípios da proporcionalidade, da individu-
alização da pena e da isonomia. Mas de que maneira 
isso acontece?

Para enfrentar o cerne da questão, faz-se importante 
dissecar os princípios, entendendo, ao menos em linhas 
gerais, os seus contextos históricos, bem como, o que 
visam proteger para, só então, conectá-los a problemá-
tica da Súmula. 

2.1 DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS

A ideia de proporcionalidade da punição em relação 
à gravidade do delito praticado surge ainda no século 
XVIII, de forma organizada, com os ensinamentos de 
Césare Beccaria em sua obra mais célebre ‘Dos delitos 
e das penas’, quando aduz que:

É que, para não ser um ato de violência contra 
o cidadão, deve ser essencialmente pública, 
pronta, necessária, a menor das penas aplicá-
veis nas circunstâncias dadas, proporcionada 
ao delito e determinada pela lei. (BECCARIA, 
XLII, [201-], p. 201).

Beccaria [201-], postula essa ideia no contexto do 
iluminismo, fenômeno social em que se pretendia rom-
per com absolutismo monárquico, cuja estrutura con-
sistia na centralização do poder estatal nas mãos do 
Rei. Nessa estrutura, o Estado absoluto, através da figu-
ra do monarca, concentrava nas mãos todas as esferas 
de direitos, inclusive a de direitos individuais.

Nesse sentindo, o Iluminismo, enquanto movimento 
que se contrapunha ao Absolutismo, propôs uma nova 
visão de mundo baseado no uso da razão e na libertação 
dos seres humanos de toda forma de opressão, o que 
propiciou o surgimento de uma nova concepção de indi-
víduo. É partir dessa perspectiva que, em matéria penal, 
o princípio da proporcionalidade começa a nortear a for-
ma como se punia os transgressores da lei. 

Vejamos as reflexões do professor Cézar Roberto 
Bitencourt a esse respeito:

Com efeito, as ideias do Iluminismo e do Direito 
Natural diminuíram o autoritarismo do Estado, 
assegurando ao indivíduo um novo espaço na 
ordem social. Essa orientação, que libertou o 
indivíduo das velhas e autoritárias relações 
medievais, implica necessariamente a recusa 
de qualquer forma de intervenção ou punição 
desnecessária ou exagerada. A mudança filo-
sófica de concepção do indivíduo, do Estado 
e da sociedade impôs, desde então, maior 
respeito á dignidade humana e a consequente 
proibição de excesso. Nessa mesma orienta-
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ção filosófica inserem-se os princípios ga-
rantistas, como o da proporcionalidade, o da 
razoabilidade e o da lesividade (BITENCOURT, 
2011, p. 55).

A consagração do princípio da proporcionalidade 
ocorre com sua inscrição direta no Art. 15 da Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 
no contexto da Revolução Francesa. In verbis:“A lei só 
deve cominar penas estritamente necessárias e propor-
cionais ao delito” (FRANÇA, 1789).

Chegando na contemporaneidade, superados perío-
dos obscuros da história, o princípio da proporcionali-
dade das penas encontra guarida sólida nos modelos 
políticos no qual o Estado Democrático de Direito é base 
do ordenamento jurídico.

Em nossa mais recente ordem constitucional, cuja 
coroação se dá com a CF/88, o princípio da proporcio-
nalidade está implicitamente ordenado, deduzido de 
todo o sistema de direitos fundamentais.

Doutrinariamente, o princípio da proporcionalidade 
compreende três subprincípios, a saber: o da neces-
sidade, o da adequação, e o da proporcionalidade em 
sentido estrito.

De acordo com o professor Cesar Roberto Biten-
court: 

Conjuga-se, pôs a união harmônica de três fato-
res essências: a) Adequação teleológica: Todo 
ato estatal passa a ter uma finalidade ditada 
não por princípios do próprio administrador, 
legislador ou juiz, mas sim por valores éticos 
deduzidos da Constituição Federal – vedação 
do arbítrio (Übermassverbot); b) Necessidade 
(Erforderlichkeit):O meio não pode exceder os li-
mites indispensáveis e menos lesivos possíveis 
à conservação do fim legitimo que se pretende; 
c) proporcionalidade “stricto sensu”: todo re-
presentante do Estado está, ao mesmo tempo, 
obrigado a fazer uso de meios adequados e de 
abster-se de utilizar meios ou recursos propor-
cionais. (BITENCOURT, 2011, p. 55) 

Assim, temos que, de acordo com o princípio da pro-
porcionalidade, 

O castigo deve variar de acordo com a gravida-
de do crime cometido, isto é, o principio requer 
um juízo de ponderação entre a carga de priva-
ção ou restrição de direto que a pena comporta 
e o fim percebido com a incriminação e com 
as penas em questão (QUEIROZ, 2014, p. 84).

Vejamos o que escreveu a respeito o brilhante dou-
trinador Paulo Queiroz a despeito da proporcionalidade: 

Em nome do princípio da proporcionalidade, 
cumpre que a pena (cominada e aplicada) guar-
de justa proporção com o grau de ofensividade 
da conduta delituosa, objetivando orientar a cri-
minalização de comportamentos pelo legislador 
e a respectiva individualização judicial da pena, 
devendo a sanção penal retratar o merecimen-
to do autor da infração, de acordo, com as cir-
cunstâncias jurídico penalmente relevantes (CP, 
Arts. 59 e 68). Portanto, o mencionando princí-
pio rechaça o estabelecimento de cominações 
penais (proporcionalidade abstrata) e a imposi-
ção de penas (proporcionalidade concreta) que 
careçam de toda relação valorativa com o fato, 
contemplado na globalidade de seus aspectos 
(QUEIROZ, 2014, p. 85).

No entanto, é no terceiro fator da proporcionalidade, 
qual seja, a proporcionalidade stricto sensu, que reside 
a intervenção flagrante da Súmula 231 do STJ. Isto por-
que a proporcionalidade stricto sensupossui três dimen-
sões, quais sejam: a) a proporcionalidade legislativa; b) 
a proporcionalidade concreta; c) a proporcionalidade 
executória.

A proporcionalidade legislativa ocorre quando do 
momento da edificação da lei penal, ou seja, no mo-
mento da edição da normal penal após observados os 
aspectos sociais e o bem jurídico que o legislador visou 
proteger. A proporcionalidade concreta, por sua vez, é 
considerada no momento de aplicação da pena, ou seja, 
é observada pelo julgador diante do fato concreto. A 
executória corresponde a observação da proporção na 
fase de execução/cumprimento da pena. 

Percebe-se, portanto que o princípio da proporcio-
nalidade possui tríplice destinatário: o legislador, o jul-
gador do fato e o juiz dos órgãos de execução penal.

É, porém na atribuição do julgador do fato, preci-
samente na segunda fase da dosimetria da pena que 
a famigerada Súmula 231 do STJ atinge frontalmente a 
proporcionalidade concreta.

Ao impedir que o juiz aplique uma circunstância ate-
nuante quando cabível estar-se-ia contribuindo para a 
aplicação de uma punição desproporcional, dadas as 
circunstâncias que o próprio legislador estabeleceu no 
Artigo 65 e seus incisos do CP para individualizar o de-
lito cometido.

A própria legislação criou mecanismos para dar 
proporção à punição a determinado indivíduo. Essa é 
a razão de existir das circunstâncias atenuantes, elas 
fazem parte do arcabouço de normas que visa adequar 
a pena ao caso concreto, considerando características 
importantes sobre o próprio agente delituoso.

Desse modo, não faz sentido que a Súmula, embora 
ancorada no princípio da legalidade, limite a incidência 
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das circunstâncias atenuantes ao patamar mínimo, eis 
que mitigar uma norma que busque adequar a pena ao 
caso concreto significa, objetivamente, contribuir para 
aplicação de uma pena desproporcional, o que acarreta, 
enfim, na fixação de punições excessivas e consequen-
temente injustas e o que dá a Súmula 231 do STJ um 
caráter de inconstitucionalidade nesse aspecto.

2.2 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao contrário do princípio da proporcionalidade das 
penas, princípio esse implícito nas normas na C.F/88, a 
individualização da pena mostra-se explícita no Art. 5°, 
inciso XLVI da CF, bem como, nas orientações do Art. 
59 e 68 do CP.

É, contudo, desdobramento do princípio da propor-
cionalidade concreta das penas, na medida em que é 
tarefa do julgador observar e individualizar a punição ao 
indivíduo considerando o caso concreto e as inúmeras 
variáveis que o circundam.

Historicamente, a individualização da pena surge 
como orientação a um maniqueísmo formado após a 
superação da tirania punitiva da idade média, na qual o 
poder de punir era excessivo e arbitrário. 

São as reflexões de Bittencourt. Vejamos: 

Como resposta, novas concepções de puni-
ção surgem numa reforma em que se propu-
nha a limitação do poder punitivo do Estado 
através da definição dos crimes e da fixação 
precisa das punições. Daquele modo, a forma 
mais eficaz de se evitar excessos era substi-
tuir o antigo sistema, onde o julgador era livre 
para aplicar a pena com base em suas con-
cepções de justiça e sem qualquer limite, por 
um sistema rígido e fechado, onde ao julgador 
cabia apenas aplicar a lei protetiva em seus 
estritos termos, sem qualquer flexibilidade 
(BITENCOURT, 2011, p. 661)

Passou-se, então, de um modelo onde o Estado, 
através da figura do Rei, não possuía limites na aplica-
ção da pena – o que resultava em excessos e afrontas 
aos direitos individuais dos indivíduos – para um mo-
delo rígido e mecânico, onde ao julgador cabia única 
e exclusivamente aplicar a lei pura, sem olhar para as 
circunstancias do fato e do indivíduo - o que no final 
também resultava em afronta aos direitos individuais 
dos transgressores.

Esse maniqueísmo foi denominado pelo professor 
Cézar Roberto Bittencourt como sendo uma “indeter-
minação absoluta e uma absoluta indeterminação”. 
Vejamos:

Assim, a um sistema largamente aberto na 
dosagem da pena, sucedeu um sistema de 
pena rigorosamente determinada, consubs-
tanciado no Código Penal francês de 1791. Por 
esse novo sistema a função do juiz limita-se 
à aplicação mecânica do texto legal. Mas logo 
se percebeu que, a indeterminação absoluta 
não era convincente. Se a pena absolutamen-
te indeterminada deixava demasiado arbítrio 
ao julgador, com sérios prejuízos aos direitos 
fundamentais do indivíduo, igualmente a pena 
absolutamente determinada impediria o seu 
ajustamento pelo juiz ao fato e ao agente, dian-
te da realidade concreta (BITENCOURT, 2011, 
p. 661/662).

Assim, temos que o princípio da individualização da 
pena é instrumento pelo qual se pretende evitar tanto a 
generalização quando a estandardização das punições.

Na definição de Paulo Queiroz, 

Individualizar a pena é, pois, adequá-la a um 
indivíduo, é particulariza-la, é concretizá-la. De 
certo modo, a individualização visa a realiza-
ção do impossível: calcular, isto é, traduzir em 
números o que é, por definição, incalculável, a 
pena justa, o merecimento do autor, a justiça, 
enfim. (QUEIROZ, 2014, p. 429).

Ocorre que o princípio da individualização das penas 
possui uma tríplice dimensão, quais sejam: a individua-
lização legislativa, que é aplicada quando do momento 
da criação da lei penal; a individualização judicial, que é 
aplicada quando do momento da aplicação da punição 
pelo magistrado; e a individualização executória, que é 
aplicada pelo magistrado da execução penal.

Objetivando a discussão para entrar no mérito do 
nosso objeto de estudo, registre-se que nos interessa 
especificamente a individualização judicial da pena.

Isto porque é exatamente na aplicação da punição, 
precisamente na segunda fase de fixação da pena – mo-
mento em que são analisadas as circunstâncias atenu-
antes – que reside a ofensa da Súmula 231 do STJ ao 
princípio da individualização da pena.

Isso acontece porque a Súmula 231 condiciona a 
aplicação de determinada circunstância atenuante ao 
limite mínimo legal da pena. Isto significa que, se um 
indivíduo tiver sua pena base estabelecida no mínimo 
legal na primeira fase da dosimetria, momento em que 
são analisadas as circunstâncias judiciais do Art. 59 do 
CPB, as circunstâncias atenuantes do Art. 65 também 
do CPB não poderão ser aplicadas para abrandar da pu-
nição do indivíduo na segunda fase, ainda que este faça 
jus a alguma dela. 

Ao fazer isso, a Súmula está impedindo que o jul-



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.1, p. 23-30, out.2015./mar.2016  ISSN 2237-4469

27

gador individualize a conduta do agente delituoso, mi-
tigando, assim, o sistema trifásico das penas previsto 
no Artigo 68 do Código Penal, transformando-o em um 
sistema bifásico. 

É pacífico que a individualização, como garantia 
constitucional, ordena dever de respeito às singularida-
des e características do indivíduo, bem como, do fato a 
ele imputado.

Logo, o que a Súmula ordena constitui flagrante 
desrespeito à garantia da individualização da pena na 
medida em que impede que o julgador observe a parti-
cularidade do caso e adeque a pena ao merecimento do 
agente, contribuindo, assim, para uma punição despro-
porcional à lesão causada ao bem jurídico protegido e 
mais gravosa do que a efetivamente merecida.

A aplicação da pena não pode seguir critérios ex-
clusivamente matemáticos, onde a culpabilidade está 
condicionada a limites mínimos ou máximos, e sim, ser 
guiada pelo princípio da individualização da pena, onde 
a análise do fato e do indivíduo é observada com base 
em suas peculiaridades para que, no final, a pena reflita 
única e exclusivamente o merecimento do criminoso.

Não obstante, a redação do Artigo 65 do CPaduz cla-
ramente que são circunstancias que “sempre” atenuam 
a pena, não condicionando sua aplicação a qualquer tipo 
de regra. 

Registre-se que o artigo 65 do Código Penal trata-se 
de norma cogente, ou seja, norma de ordem pública, 
revestida de imperatividade, o que significa que deve ser 
integralmente cumprida.

Noutro pórtico, há quem defenda que não é tarefa 
do juiz estabelecer a regulação da pena, eis que o Art. 
5°, inc. XLVI da CF aduz que “a lei regulará a individu-
alização da pena”, sendo, portanto, encargo exclusivo 
do legislador estabelecer a individualização da punição.

Não nos alinhamos a essa linha de pensamento, eis 
que é contrária a atual hermenêutica constitucional, cuja 
intepretação vale-se de um olhar progressista em rela-
ção ao direito penal. Vários são os exemplos em que 
a norma penal é pensada para proteger o indivíduo de 
excessos. À guisa de exemplo, tempos a retroatividade 
da lei penal mais benéfica (Art. 5° inc. XL da CF), a pri-
são como última ratio (Art. 5°, inc. LXVI), entre diversos 
outros dispositivos protetivos (Art. 5°, incisos LVII, LXI, 
LXII, LXIII, LXIV, LXV, todos da CF).

Desse modo, é importante fazer uma análise tele-
ológica do Art. 5°, inc. XLVI da CF para perceber que, 
embora o legislador tenha manifestado sua intenção de 
regular a individualização da pena através da lei, quis 
ele proteger o indivíduo de excessos, e não o contrário. 

Assim, não deve prevalecer a ideia de que o julgador 

não pode individualizar a conduta do agente delituoso 
ou estar limitado de forma rígida aos limites da pena, e 
sim, a de que deve ser seu dever assim fazê-lo quando 
das situações em que se precise adaptar a pena ao con-
denado, consagrando a essência do princípio da indivi-
dualização das penas.

2.3 DA ISONOMIA

Não obstante a Súmula 231 ofender os princípios 
da individualização e proporcionalidade das penas, em 
determinado aspecto, a Súmula contribui para manuten-
ção de desigualdades entre condenados.

 Exemplo clássico na doutrina defensora da in-
constitucionalidade da Súmula diz respeito ao trata-
mento desigual dado por ela a condenados em situa-
ções distintas.

Tomemos como exemplo a seguinte situação hipo-
tética narrada no artigo de Letícia Caixeta Lima Bossi e 
Gylliard Matos Fontecelle. Vejamos: 

Dois furtos cometidos por pessoas diferentes. 
A primeira praticou o crime sem a presença de 
qualquer circunstância legal, seja atenuante ou 
agravante. A outra, por sua vez, era menor de 
21 anos ao tempo da ação (Art. 65, I, CP), fur-
tou para alimentar seu filho que se encontrava 
desnutrido (Art. 65, III, a, CP) e confessou es-
pontaneamente a prática do delito (Art. 65, III, 
d, CP). Em sentença penal condenatória, am-
bos tiveram a pena base fixada em seu mínimo. 
No entanto, o segundo agente não se viu be-
neficiado por três circunstâncias atenuantes, 
justamente em razão do disposto na Súmula 
231 do STJ.

E concluem: “Nota-se, ainda, que a aplicação da Sú-
mula nega ao acusado o direito de ver-se beneficiado 
com uma circunstância atenuante, que é de aplicação 
obrigatória, fazendo com que réus em situações distin-
tas, tenham tratamentos iguais’. 

Diante do exemplo, indaga-se: merece o indivíduo 
que furtou para alimentar os filhos, confessou o fato e 
era menos de 21 anos, receber a mesma pena que o 
indivíduo que não faz jus a nenhuma circunstância ate-
nuante? Nos parece que não.

Ora, tem-se o princípio da isonomia como um dos 
pilares que fundamentam toda a ordem constitucional 
brasileira. 

Isonomia diz respeito à igualdade ou condição de 
igual que determinado indivíduo possui dentro de uma 
sociedade. Em nosso caso, uma sociedade baseada no 
Estado Democrático de Direitos, onde todos os cidadãos 
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são tratados como semelhantes independentemente de 
qualquer que seja sua condição social.

É bem verdade que a Súmula se ancora na igualdade 
formal, eis que a regra de legalidade do qual se ancora o 
verbete sumular vale para todos, sem distinção. Todavia, 
no campo da igualdade material a Súmula gera injustiça 
na medida em que não concretiza o direito do indivíduo 
possuidor de circunstâncias atenuantes ter a sua pena 
minorada e adequada ao que crime que cometeu.

Portanto, a Súmula 231 fere o princípio da isono-
mia na medida em que dá tratamento igual a indivíduos 
em situações diferentes, acarretando neste caso, penas 
iguais para indivíduos que merecem penas diferentes.

3 OS PRInCíPIOS QUE FUnDAMEnTAM 
A SÚMULA 231 DO STJ E SUA 
InTERPRETAÇÃO CONTRA LEGEM

Conforme já fora abordado, a existência da Súmula 
231 do STJ viola os princípios constitucionais da pro-
porcionalidade, individualização das penas e da isono-
mia.

Ocorre que a própria Súmula também encontra gua-
rida na legislação para se revestir de validade. São os 
princípios da reserva legal e o da separação dos pode-
res que sustentam os argumentos pró-súmula.

Seus defensores argumentam que, como a pena só 
pode existir em virtude de lei, ao diminuir a pena abaixo 
do mínimo legal estar-se-ia o julgador confrontando a 
norma jurídica edificada pelo legislador, que estabele-
ceu limites (mínimos e máximos) para cada conduta 
criminosa, o que feriria o princípio da reserva legal (Art. 
5°, inc. XXXIX da CF). Não obstante, ao julgar suposta-
mente contra legem, estaria o magistrado contrariando 
a vontade do legislador, fazendo com o que houvesse 
uma interferência do poder judiciário no legislativo, o 
que feriria o princípio da tripartição dos poderes.

Tais entendimentos não merecem prosperar.
Hodiernamente, temos um ordenamento constitu-

cional protetivo e garantista, o qual deve ser tomado 
como base para se interpretar a norma penal. Assim, 
toda interpretação, seja para edificar leis ou súmulas de-
vem estar baseada na Constituição e em sua finalidade 
maior,não o contrário. 

Na lição de Cappelleti “a conformidade da lei com a 
Constituição é o lastro causal que a torna válida perante 
todas” (citado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, 1998).

Ora, o princípio da legalidade tem como fundamen-
to de existência a proteção de direitos ao indivíduo. Em 
uma análise teleológica do Art. 5°, inc., XXXIX da CF, ex-

traímos que o princípio da reserva legal surge como uma 
forma de limitar o poder punitivo do Estado, ou seja, de 
proteger o cidadão, de modo que qualquer interpretação 
do princípio da legalidade que não seja in bonan partem 
ao indivíduo protegido não é recomendada. 

É fato que os limites da pena encontram-se fixados 
pelo legislador de forma categórica e que isso foi pos-
to para proteger o indivíduo. Todavia, quando a própria 
norma que existe para proteger o cidadão, em outro 
aspecto acaba por prejudicá-lo, deve-se buscar a in-
terpretação mais benéfica e em consonância ao Estado 
Democrático de Direitos.

Nesse contexto, Jean Louis Bergel, citado por Rô-
mulo de Andrade (2015) leciona que “o método teleo-
lógico fundamentado na análise da finalidade da regra, 
no seu objetivo social, faz seu espírito prevalecer sobre 
sua letra, ainda que sacrificando o sentido terminológi-
co das palavras”.

Louis Bergel aduz ainda que: 

Por detrás da lei está uma determinada inten-
ção reguladora, estão valorações, aspirações 
e reflexões substantivas, que nela acharam 
expressão mais ou menos clara. [...]. Uma 
lei, logo que seja aplicada, irradia uma ação 
que lhe é peculiar, que transcende aquilo que 
o legislador tinha intentado. A lei interverá em 
relações da vida diversas e em mutação, cujo 
conjunto o legislador não podia ter abrangido 
e dá resposta a questões que o legislador não 
podia ter colocado a si próprio. Adquire, com 
o decurso do tempo, cada vez mais como que 
uma vida própria e afasta-se, deste modo, das 
ideias dos seus autores. (BERGEL, apud AN-
DRADE, 2015).

Tamanha é a importância de transcender o gesso da 
legalidade estrita, que o brilhante professor e Ex-Ministro 
do STJ Luiz Vicente Cernicchiaro, em discussão sobre 
a própria Súmula 231, tratou de distinguir direito de lei/
norma e discutiu o papel do legislador e do magistrado 
na tentativa de buscar a tão almejada justiça. Vejamos:

O direito não se esgota na lei, voltando-se, 
ademais, para o dever ser, como expressão 
cultural, reclama do intérprete  sentir a finali-
dade da norma. [...] o penalista nem sempre 
se dá conta de que seu raciocínio se afasta da 
busca da teleologia da lei e fica aprisionado em 
esquemas conceituais, restrito ao plano for-
mal. [...] o direito, com efeito, é norma e fato 
(valorados). [...] o legislador fornece o metro 
comum das coisas. O juiz considera as parti-
cularidades do fato. Caso uma circunstância 
relevante agaste-o do comum, o magistrado 
deverá adaptar a medida ao caso concreto. [...] 
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Adaptar axiologicamente a lei não é repudiar a 
lei [...] A culpabilidade (reprovabilidade) enseja 
gradação. Mais intensa. Menos intensa. [...] 
Coloca-se, então, esta hipótese. [...] se apesar 
de aplicada no mínimo, a pena, dada excepcio-
nal circunstância, recomendar sanção ainda 
mais mitigada, pode o juiz fixa-la em patamar 
mais favorável ao réu? Impõe-se resposta po-
sitiva. O juiz promove a adequação do normati-
vo com a experiência jurídica. A lei, insista-se, 
não esgota o Direito. Inexistem por isso, qual-
quer afronta ao princípio da individualização da 
legalidade ou da individualização da pena. Ao 
contrário, consagra a eficácia do próprio prin-
cípio. [...] O legislador trabalha com gênero, da 
espécie cuida o magistrado. Só assim ter-se-á 
direito dinâmico e sensível a realidade, impos-
sível de ser descrita em todos os pormenores 
por quem elabora a lei. Não se trata de mero 
preguismo. (sic) Ao contrário, realização de 
justiça material. O judiciário, com essa orienta-
ção, realizará o Direito Justo. (CERNICCHIARO 
apud ANDRADE, 1998, p 188-190).

Assim, quando se propõe a inconstitucionalidade da 
Súmula 231 do STJ não está a se falar em desrespeito 
ao princípio da legalidade, eis que, rediga-se “o direi-
to não se esgota na lei”, de modo que acreditamos ser 
possível transpor a pena abaixo do mínimo legal nos ca-
sos em que necessite adaptar pena ao merecimento do 
agente delituoso.

 Noutro pórtico, não há que se falar em ofensa ao 
princípio da tripartição dos poderes eis que, repita-se 
“o legislador trabalha com o gênero, da espécie cuida 
o magistrado”. 

Importante ressaltar que, ao legislador, no momento 
de edição da norma, torna-se impossível abarcar todas 
as situações previstas no mundo factual. O juiz, por sua 
vez, por ter contato com o réu, por poder olhar para sua 
figura e aproximar-se de sua realidade, torna-se mais 
apto a puni-lo com mais sensibilidade ao seu mereci-
mento, ainda que tenha que transpor o gesso da inter-
pretação estática que se dá aos princípios da legalidade 
e tripartição dos poderes para fundamentar a equivoca-
da súmula 231 do STJ.

4 COnSIDERAÇÕES FInAIS

Consideramos que atualmente há uma inversão de va-
lores no que diz respeito às políticas criminais no Brasil. 

O Estado Punitivo tem hipertrofiado ao passo em que 
o Estado de Bem Estar Social tem atrofiado. A noção de 
ultima ratio do direito penal vem cada vez mais sendo 
transformada em prima ratio. O remédio penal é utiliza-
do pelas instâncias do poder político como resposta a 

quase todos os tipos de conflitos e problemas sociais.
Isto quer dizer que, ao invés de controlar e prevenir a 

criminalidade através de políticas públicas, as políticas 
criminais adotadas pelo Estado têm buscado aperfei-
çoar a máquina punitiva, criando mecanismos para se 
punir mais e melhor. 

Na mesma esteira, cresce na sociedade a ideia de 
um populismo punitivo, onde a pena a determinado cri-
me confunde-se com castigo, esquecendo-se, assim, o 
caráter de ressocialização e inibição de delitos, que é a 
essência de uma medida punitiva. 

Nesse contexto, tem-se buscado aplicar penas 
maiores e mais severas, ao invés de buscar aplicar pe-
nas mais justas e eficazes. Vale registrar que eficácia, 
aqui, é confundida com dias de encarceramento, o que 
é uma premissa equivocada.

Montesquieu, em sua obra mais célebre, ‘O Espírito 
das Leis’, já assinalava que “toda pena que não deriva 
da necessidade é tirânica”. Beccaria, já no século XIX 
propunha que “quanto mais pronta for a pena e mais 
perto de seguir o delito, tanto mais justa e útil ela será”. 

Infelizmente, quando se discute punição, a Súmula 
231 do STJ não segue na mesma direção dos filósofos 
iluministas. Ancorada num argumento de legalidade e 
com resquícios de ideias conservadoras de um Código 
Penal já ultrapassado, a Súmula 231 do STJ acaba por 
propagar tão somente a pena exacerbada e despropor-
cional ao delito.

Assim, conforme foi demonstrado no desenvolvimen-
to deste artigo, ao impedir que as circunstâncias atenu-
antes não ultrapassem o mínimo legal, está a Súmula 231 
contribuindo para aplicação de penas desproporcionais 
e excessivas, na medida em que é o compromisso do 
julgador aplicar uma pena justa e proporcional ao delito 
conforme as múltiplas variáveis que o envolvem.

Na mesma esteira, a Súmula 231 do STJ fere o prin-
cípio da individualização da pena, eis que mitiga a se-
gunda fase da dosimetria, não dando oportunidade ao 
julgador de individualizar a pena ante a gravidade do fato 
e a culpabilidade do agente delituoso, acarretando, as-
sim, em punição exacerbada.

Não obstante, a Súmula desobedece a melhor inter-
pretação do princípio da isonomia, ocasionando uma 
situação em que dá tratamento igual a indivíduos em 
situações diferentes, a exemplo do agente que pode ser 
punido com uma pena idêntica ao outro que possui vá-
rias circunstâncias atenuantes, mas não pôde ser bene-
ficiado em razão da proibição da Súmula.

Os argumentos de que a Súmula reflete o princípio da 
legalidade e de que questioná-la fere o princípio da se-
paração dos poderes também não merecem prosperar. 
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Isto porque restou demonstrado que as interpretações 
desses princípios devem ser feitas à luz da Constituição 
Federal e do Estado Democrático de Direitos sempre in 
bonam partem ao indivíduo, e não o contrário. A norma 
constitucional é protetiva, não apenas punitiva.

Ante ao exposto, conclui-se que a Súmula 231 do 

Superior Tribunal de Justiça é inconstitucional à luz dos 
princípios da individualização das penas, da proporcio-
nalidade das penas e da isonomia. Necessita, portan-
to, ser revista, uma vez que vem contribuindo para a 
aplicação de punições desproporcionais, entendam-se, 
injustas.
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Resumo
Este trabalho aborda a institucionalização das Audiências de Custódia pelo Estado brasileiro, ferramenta oriunda 
de um Tratado Internacional no qual o Brasil é signatário, o Pacto de San Jose da Costa Rica. Objetiva expor, 
através da análise do modelo jurídico que o contempla, fazendo analogia ao Código de Processo Penal, a 
finalidade para a qual se destina.  Apresenta a problemática trazida por fatores internos tais como a maneira que 
foi implantada, estrutura, normatização; e fatores externos associados aos fenômenos culturais e sociais alusivos 
com a segurança pública e à crise do sistema carcerário nacional. Por fim, conclui-se que diante de um cenário 
caótico existente hodiernamente no país, ocasionado pela incapacidade estatal de prover em todas as etapas 
previstas no direito o caminho para uma segurança pública eficiente, tem-se a audiência de custódia como 
medida paliativa com necessidade imediata, afastando-se assim da essência do direito subjetivo do acusado, 
trazendo consigo os riscos inerentes desse imediatismo. Utiliza, para alcançar o objetivo delineado, o método de 
análise normativa, bibliográfica e jurisprudencial.

Palavras-chave: Audiência de custódia. Direitos Humanos. Devido processo legal. Sistema carcerário. Influências 
internas e externas

THE 231 SUMMARY OF STJ: A PRINCIPLED ANALYSIS

Abstract
This essay covers the institutionalization of Custody hearings by the Brazilian State, which is a tool 
originated from an international treaty in which Brazil is a signatory, the American Convention on Human 
Rights, also known as the Pact of San Jose, Costa Rica. It exposes, through the analysis of the legal model 
that it contemplates, the code of criminal procedure, the purpose for which it is intended.  It also presents 
the problems brought by internal factors such as the way it was implemented, structure, regulation; 
and external factors associated with cultural and social phenomena related to public safety and to the 
crisis in the national prison system. Finally, we reach the conclusion that, before a current chaotic scene 
in the country nowadays, caused by the State's inability to provide, at all stages set forth in law, the 
path to efficient public safety, the custody hearings do not go beyond as being a palliative measure 
with immediate need, moving away, thus, from the essence of the subjective right of the accused, which 
brings risks inherent to this immediacy. It uses, in order to achieve the objective outlined, the normative, 
bibliographic and jurisprudential method of analysis.

Keywords: Custody hearings. Human rights. Due processo of Law. Prison system. Internal and external factors.
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1 InTRODUÇÃO

Ao se analisar a motivação para que ocorra a cria-
ção, a transformação ou mesmo a adaptação de um 
sistema legal processual, faz-se necessário cercar-se 
de um arcabouço cultural, técnico e socioeconômico a 
ensejar tal ruptura do padrão antes utilizado. 

Porém, não obstante mencionar que, em muitas 
ocasiões, tal motivação e/ou finalidade pode acabar 
sendo desvirtuada, essa desvirtuação não se refere à 
hipótese provocada pelo desvio de finalidade pública, 
vedada expressamente no direito administrativo, mas 
à desvirtuação ocasionada em decorrência de uma si-
tuação calamitosa que venha a produzir forte apelo na 
população e nas instituições públicas e/ou privadas, em 
torno da solução imediata de respectiva demanda, si-
tuação na qual a motivação desvirtuada não reveste-se 
em um manto de ilegalidade, mas incorre-se no risco de 
que seja  drasticamente tomada de um caráter subsidiá-
rio à real intenção para a qual se proporia a implantação 
daquele instituto inovador.

Diante de tal perspectiva, esse trabalho busca, atra-
vés de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, traçar 
uma relação de causalidade e efeito após a implanta-
ção das audiências de custódia, as quais teriam como 
propósito maior a valorização da dignidade da pessoa 
humana.

Entretanto verificar-se-á uma possibilidade do dis-
tanciamento da exclusividade desse fim ao se fazer uma 
análise estatística das decisões proferidas pelos ma-
gistrados nestas audiências, observando-se um grande 
número de concessões de liberdade provisória neste 
novo modelo procedimental.

 Corroborando ainda com tal premissa, através do 
método indutivo, considerando diversas opiniões parti-
culares de operadores do direito, verificar-se-á em sín-
tese uma latente preocupação quanto a utilização das 
audiências de custódia como solução paliativa do caos 
do sistema carcerário brasileiro, caos este exasperado 
diante de notória incompetência estatal na solução do 
problema.

A pesquisa em epígrafe, para alcançar os objetivos 
delineados, utiliza ainda o método de análise normativa, 
bibliográfica e da prática jurídica. 

2 COnCEPÇÕES PRELIMInARES: A 
AUDIÊnCIA DE CUSTÓDIA E SUA 
InSERÇÃO nO ORDEnAMEnTO 
JURíDICO BRASILEIRO

2.1 CONTEXTO DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

O sistema penitenciário no Brasil atravessa uma crise 
sem precedentes, acarretada por um número crescente 
da população carcerária em detrimento a uma capaci-
dade prisional precária em vários sentidos, quais sejam: 
estrutura física debilitada, concernente tanto ao número 
limitadíssimo de vagas para albergar os presos quanto 
à situação deficitária daquelas existentes; material hu-
mano escasso e desvalorizado responsável pela guarda 
e administração dos estabelecimentos prisionais; me-
canismos de reeducação dos apenados insatisfatórios; 
programas de readaptação e de ressocialização dos 
presos ineptos, dentre outros.

O Brasil tem atualmente a terceira maior população 
carcerária em números absolutos do mundo, segundo 
estudos recentes do CNJ, com cerca de 700 mil presos, 
existindo uma carência de algo em torno de 354 mil nú-
meros de vagas.

Estes dados tornam-se ainda mais calamitosos se 
levarmos em consideração que existiam, à época, qua-
se 400 mil mandados de prisão em aberto.

Atentando-se para o assunto deste tópico, não se faz 
necessário rigoroso exercício de imaginação para que 
se possa presumir a situação desumana a que são sub-
metidos os presos no Brasil. Nota-se claramente que a 
aplicação da pena privativa de liberdade no nosso país, 
limita-se a asseverar as teorias retributivas: responden-
do ao mal causado pelo autor do delito, com outro mal 
imposto pelo Estado, ignorando e violando a função pre-
ventiva da pena, preconizada pelo artigo 59 do Código 
Penal Brasileiro, que atua induzindo tanto no indivíduo 
autor do delito (preventiva especial) quanto nos outros 
indivíduos (preventiva geral) temor para que não volte a 
praticar novo delito ou para que todos os indivíduos não 
o cometam sob pena de serem castigados duramente 
da mesma forma.

Entretanto, a finalidade da prevenção geral e espe-
cial da pena privativa de liberdade, que seria prevenir a 
prática de novas infrações penais, bem como reeducar 
e ressocializar o apenado, perde seu objeto “Entre as 
penas, e na maneira de aplicá-las proporcionalmente 
aos delitos, é mister, pois, escolher os meios que de-
vem causar no espírito público a impressão mais eficaz 
e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel no 
corpo do culpado.” (BECCARIA; CESARE, 1764, p. 30).

Diante deste quadro caótico do nosso sistema pri-
sional, destaca-se a incapacidade estatal na busca 
de meios contundentes que venham a resolver ou ao 
menos amenizar tamanha barbárie. Urge a adoção de 
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mecanismos imediatos, tais como a construção de no-
vas unidades carcerárias, tem-se desta forma o risco 
de que, diante de enorme pressão institucional velada 
sobre o judiciário, as audiências de custódia sejam tra-
tadas como uma destas medidas imediatas visando so-
lucionar, ainda que de forma paliativa, tal problema.

2.2 TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE 
DIREITOS HUMANOS E A AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA

Os tratados internacionais de direitos humanos são 
oriundos de um ramo do direito bastante recente, o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, conheci-
do também como direito pós-guerra, em resposta às 
atrocidades cometidas no movimento nazista durante a 
Segunda Guerra Mundial.

O Direito Internacional dos Direitos Humanos, con-
forme definido por Richard B. Bilder, consiste em um 
sistema de normas internacionais, procedimentos e ins-
tituições desenvolvidas com a finalidade de implementar 
a concepção acerca da obrigação que toda nação teria 
de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos, além 
do direito e responsabilidade de cada uma das nações 
em protestar quando um Estado descumprisse tais obri-
gações, promovendo o respeito dos direitos humanos 
em todos os países, no âmbito mundial (BILDER, 1992).

Por todo o mundo ainda se observam situações de 
maus tratos, de miséria, de exploração do ser humano, 
em virtude disto, um tema que de tempos recentes pra 
cá ganhou imensa proporção mundial insurge-se: os Di-
reitos Humanos. Convenções e Tratados Internacionais 
acerca do assunto são constantemente discutidos, ela-
borados, ratificados pelos países signatários, aplicados 
e rigorosamente supervisionados, tendo gravíssimas 
repercussões punitivas aos países signatários que des-
cumprem suas premissas.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, tam-
bém chamada de Pacto de San José de Costa Rica, re-
alizada entre países-membros da Organização dos Es-
tados Americanos, foi assinada em 1969, na cidade de 
San José, em Costa Rica, e é hoje um dos principais pi-
lares do sistema Interamericano de proteção dos Direi-
tos Humanos. O Brasil o ratificou em setembro de 1992, 
sendo signatário de um Tratado que tem como objetivo 
consolidar um regime de liberdade pessoal e de justiça 
social, respeitando os direitos humanos essenciais.

Dentre diversas medidas protetivas, o referido pacto 
prevê a necessidade de apresentação “sem demora” do 
preso em flagrante à presença do juiz, tal apresentação 

ensejariam as denominadas audiências de custódia. Nos 
tópicos seguintes será abordada de forma pormenoriza-
da a maneira que se deu sua inserção no procedimento 
penal brasileiro, ponderando a respeito das dificuldades 
encontradas na adequação procedimental, os institutos 
utilizados para suprir lacunas buscando a adaptação ao 
nosso ordenamento jurídico. Também será feita uma 
análise comparativa com o Código de Processo Penal, 
desde a prisão em flagrante até a decisão cabível pelo 
magistrado após sua provocação, seja diante da apre-
sentação do laudo de prisão em flagrante, seja da apre-
sentação do preso. 

2.3 A UTILIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO

A audiência de custódia está prevista no Tratado de 
San José da Costa Rica, no seu artigo 7º, item 5, con-
sistindo na possibilidade de levar à presença do juiz, em 
breve espaço de tempo, o indivíduo preso em flagran-
te, e teria como maior finalidade, maior salvaguardar a 
incolumidade física do preso e a proteção de direitos 
individuais.

Como ainda se trata de um instituto recente, care-
ce, portanto, de regulamentação legal específica, ten-
do sido utilizado, por analogia, o Código de Processo 
Penal, que prevê o intervalo de 24 horas para tal apre-
sentação, uma vez que este é o prazo para comunicar 
a prisão em flagrante ao juízo competente através da 
apresentação do auto de prisão em flagrante, conforme 
artigo 306, §1º, CPP, levando-se em consideração ainda 
que destes dois procedimentos, decorrem as mesmas 
possibilidades, que seriam: o relaxamento da prisão ile-
gal; conversão da prisão em flagrante em preventiva; e a 
concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nos termos da Convenção Norte Americana de Direi-
tos Humanos, registre-se que:

Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal
 5.Toda pessoa detida ou retida deve ser con-
duzida, sem demora, à presença de um juiz ou 
outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
funções judiciais e tem direito a ser julgada 
dentro de um prazo razoável ou a ser posta em 
liberdade, sem prejuízo de que prossiga o pro-
cesso.  Sua liberdade pode ser condicionada 
a garantias que assegurem o seu compareci-
mento em juízo. (Artigo 7, item 5, Convenção 
Norte Americana de Direitos Humanos)
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O Código de Processo Penal Brasileiro, por sua vez, 
estabelece que:

Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imedia-
tamente ao juiz competente, ao Ministério Pú-
blico e à família do preso ou à pessoa por ele 
indicada.
§ 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 Pú-
blica.  (Artigo 396, §1º, CPP)

 
Ocorre que o CNJ, percebendo a necessidade de re-

gulamentação da audiência de custódia, edita a Resolu-
ção nº 213, de 15 de dezembro de 2015, que passaria a 
vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2016, na qual prevê 
expressamente em seu artigo 1º, o prazo de 24 horas 
para a referida apresentação do preso em flagrante à 
autoridade judicial.

A característica principal da audiência de custódia 
e que trará azo para a discussão do presente trabalho, 
gira em torno da finalidade para a qual as audiências 
de custódia se destinam, ou deveriam destinar-se. A 
partir da audiência de custódia o magistrado decidirá 
sobre manutenção ou não da prisão, e em que moldes 
isso ocorrerá, porém a maior finalidade da audiência de 
custódia é ser garantidora dos princípios básicos dos 
direitos humanos, verificando primordialmente se houve 
maus tratos ao preso desde o momento da sua prisão 
em flagrante até aquele instante.

Prova disso é que nesse ato nada relacionado ao mé-
rito é discutido, mesmo estando presentes todas as par-
tes envolvidas na lide, juiz, defesa e Ministério Público, o 
juiz plantonista que presidir esta audiência, quando for o 
caso, conforme exalta o Promotor da Justiça Militar da 
União e professor de Processo Penal, Renato Brasileiro 
de Lima, sequer torna-se prevento quanto ao processo 
(LIMA, 2013), o que chama a atenção em virtude do 
princípio da identidade física do juiz, pelo qual o juiz 
que é acionado no primeiro ato do processo tornar-se-
-á prevento, o que dá a esta ferramenta contornos de 
ato extraprocessual específico para a finalidade a que 
se destina. Esse comparecimento pessoal do preso pe-
rante o juiz, daria maior segurança e embasamento ao 
magistrado sobre qual decisão tomar quanto a verifica-
ção da legalidade da prisão, a concessão da liberdade 
provisória ou a manutenção da prisão, convertendo-a 
em prisão preventiva.

Ocorre que alguns pontos necessitam ser melhor 
analisados a partir da adoção desta prática. Como já 

foi observado, verifica-se um caos no sistema prisio-
nal brasileiro e, diante dessa situação, é indispensável 
uma reflexão quanto à eficácia de tal medida, o seu real 
propósito e os impactos advindos de tal mudança pro-
cedimental.

3 A AUDIÊnCIA DE CUSTÓDIA nO 
PROCESSO PEnAL

Segundo o Código de Processo Penal, o procedimen-
to imediato após a realização da prisão em flagrante, é 
a comunicação ao juiz competente, Ministério Público, 
defesa constituída ou, na sua ausência, à Defensoria 
Pública e à família do preso ou pessoa por ele indicada 
no prazo de 24 horas, conforme §1º do artigo 306 do 
referido instituto.

Recebido o auto de prisão em flagrante pela autorida-
de judiciária, ao juiz caberá, dentre três possibilidades, 
qual procedimento deverá ser adotado. O relaxamen-
to da prisão, na ausência dos requisitos de legalidade 
exigíveis para sua ocorrência; conversão da prisão em 
flagrante em prisão preventiva; ou a concessão da li-
berdade provisória, com ou sem fiança. Sobre as duas 
últimas possibilidades trataremos mais adiante.

A partir de fevereiro de 2015, o CNJ, em parceria 
com o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de 
São Paulo, deram início ao procedimento da audiência 
de custódia, previsto no artigo 7º, item 5, da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, Tratado Internacional 
ratificado pelo Brasil em 1992, que, a diferenciar do pro-
cedimento descrito no Código de Processo Penal, existe 
a necessidade da apresentação pessoal, no lapso tem-
poral para o qual o texto do Tratado utilizou a expres-
são “sem demora”, do preso em flagrante à autoridade 
judiciária.

Da audiência de custódia serão intimados Ministério 
Público e a defesa, muito embora nada relacionado ao 
mérito será tratado no ato, tendo como finalidades:

• Analisar a prisão sob o aspecto da legalidade, da 
necessidade e da adequação;

• Evitar prisões em decorrência de flagrantes equi-
vocados ou manipulados;

• Avaliar eventuais ocorrências de tortura, maus 
tratos ou outras irregularidades, cumprindo as-
sim as normas de direitos humanos e das garan-
tias constitucionais em relação à pessoa presa.

Uma vez realizada a audiência de custódia, caberá ao 
magistrado decidir, tal qual o procedimento previsto no 
Código de Processo Penal, se haverá o relaxamento da 
prisão no caso de ilegalidade, se a converterá em prisão 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.1, p. 31-42, out.2015./mar.2016 ISSN 2237-4469

35

preventiva ou se concederá a liberdade provisória.
A diferença entre os procedimentos tem como obje-

tivo, além de resguardar a integridade física do preso em 
flagrante, em atenção ao princípio da dignidade da pes-
soa humana, tão larga e amplamente amparado e difun-
dido em todo o mundo nos tempos atuais, trazer maior 
segurança ao magistrado a partir da entrevista pessoal 
com o preso, robustecendo o seu convencimento sobre 
a decisão mais adequada a proferir.

3.1 APLICAÇÃO E EMPREGO DA PRISÃO 
PROVISÓRIA

A prisão provisória é um gênero de prisão classifica-
da como prisão processual, pela qual o autor, ou poten-
cial autor de um delito, tem sua liberdade de locomoção 
cerceada de forma transitória. Trata-se de medida cau-
telar, sendo necessária para sua ocorrência a presença 
dos pressupostos do fumus comissi delicti e do pericu-
lum libertatis, assim denominados na esfera do direito 
processual penal.

Espécie deste tipo de prisão é a prisão em flagrante 
delito, que se materializa, nas palavras de Plácido e Silva 
(2005, p. 625), “quando o criminoso está cometendo, 
ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de 
o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é 
perseguido, quando foge, pelo clamor público”. 

Uma crítica contumaz que se faz quanto à aplicação 
da prisão provisória no Brasil, é que seu uso se daria de 
forma sistemática, abusiva e desproporcional, em de-
trimento sobretudo da adoção de medidas alternativas, 
existindo, conforme declarado pelo ministro presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, 
uma verdadeira “cultura do encarceramento”. Manifes-
tação disso apresenta-se quando analisamos o número 
de presos provisórios no nosso sistema prisional, sobre 
o qual estudos recentes do CNJ apontava para mais de 
40% dos presos no país, sem levar em consideração 
as prisões domiciliares, levando-se em consideração 
também esta modalidade punitiva, o número de presos 
provisórios reduz-se para cerca de 32%, mas que ainda 
representa um número bastante significativo, mais de 
200 mil presos. 

3.2 PRISÃO PREVENTIVA x LIBERDADE 
PROVISÓRIA

A partir das alterações proporcionadas pela lei 
12.403/2011, que alterou as regras relativas à prisão e 
a liberdade provisória, ao magistrado cabe decidir ques-

tão de grande valor subjetivo através de pressupostos 
objetivos, ao receber o auto de prisão em flagrante ou 
após a apresentação do preso na audiência de custódia, 
quando a prisão é legal. De acordo com a nova redação 
do art. 310 do Código de Processo Penal, cabe, ao ma-
gistrado, decidir por duas vias procedimentais distintas, 
conceder a liberdade provisória, com ou sem medidas 
cautelares diversas da prisão, ou converter a prisão em 
flagrante em preventiva, quando presentes os requisi-
tos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem 
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares di-
versas da prisão.

À luz do garantismo, existe verdadeira relação para-
doxal quando envolvidos o poder do Estado e o direito à 
liberdade, devendo ser estendido ao máximo esse direi-
to, albergado sobretudo pelo Estado Democrático de Di-
reito, em detrimento de uma diminuição ao mínimo pos-
sível do poder estatal. Tal medida utilizada para tolher 
no todo ou em parte direito tão precioso do indivíduo 
deveria apenas ser tomada em caráter ultima ratio. Esta 
teoria encontra amparo constitucional se observarmos 
o inciso LXVI, artigo 5º da Constituição Federal:

Art. 5º...
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade provi-
sória, com ou sem fiança.

De outra perspectiva, existe verdadeiro clamor da 
sociedade pela adoção, por parte do Estado, de medidas 
que coíbam a violência, que façam cessar a sensação 
de perigo e medo bem peculiar nos tempos atuais. Para 
um leigo, chega a ser inadmissível que um juiz conce-
da a liberdade provisória a uma pessoa que acabara de 
ser preso em flagrante, vulgarmente analisado por ele, 
o leigo, como “colocar na rua” o bandido. Tem-se imen-
sa reprovação da sociedade à concessão da liberdade 
provisória, uma vez que, já claramente evidenciada a 
incapacidade do Estado para prover tais medidas asse-
curatórias da segurança através da prevenção, aspira-
-se que pelo menos se mantenha preso aquele que já 
cometeu o delito.

Diante de situação na qual não estejam presentes 
o binômio necessidade e urgência, nenhuma medida 
restritiva deverá ser imposta, devendo o juiz conceder 
a liberdade provisória, com ou sem fiança. Situação 
interessante configura-se nas infrações inafiançáveis, 
como crimes hediondos, racismo, tráfico de drogas, en-
tre outros. Nestes casos, a vedação legal da cobrança 
da fiança, não torna defeso ao magistrado a concessão 
da liberdade provisória sem a necessidade do pagamen-
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to de fiança, obviamente quando não for o caso de con-
versão em prisão preventiva.

3.3 NORMATIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE 
CUSTÓDIA

Há que se fazer uma ressalva à aplicação deste pro-
cedimento mesmo quando inexistia sequer previsão ad-
ministrativa no ordenamento jurídico brasileiro quanto à 
sua instrumentalização. Observância maior desta lacu-
na, percebia-se quanto ao prazo para apresentação do 
preso em flagrante ao juiz. O texto do Tratado diz que 
o: “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, 
sem demora, à presença de um juiz [...]”; ocorre que, 
objetivamente, não se tinha como mensurar a razoa-
bilidade de um prazo sem demora senão por analogia 
ao Código de Processo Penal no tocante ao prazo para 
encaminhamento ao juiz competente do auto de prisão 
em flagrante, dada a similaridade das finalidades a que 
se propõem.

Acerca disso tramita projeto de lei do senado, de nº 
554 de 2011, de autoria do senador Antônio Carlos Va-
ladares, já em fase de deliberação no plenário, propondo 
a alteração do §1º do artigo 306 do Código de Processo 
Penal, que passaria a 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, acom-
panhado das oitivas colhidas e, caso o autuado não in-
forme o nome de seu advogado, cópia integral para a 
Defensoria Pública.

Para melhor instrumentalização na ausência de le-
gislação específica, foi editada pelo CNJ a Resolução nº 
213 de 15/12/2015, que dispõe sobre a apresentação de 
toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 
horas. Medidas semelhantes vem sendo adotadas por 
alguns tribunais, como por exemplo o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, que em 16 de março de 2016, 
publicou a Resolução de nº 04 acerca do mesmo tema. 
Nota-se a incipiência do assunto dadas as datas de pu-
blicação das citadas Resoluções.

Existe uma corrente que critica a viabilização práti-
ca da audiência de custódia alegando que sua efetiva-
ção só seria possível a partir de previsão decorrente da 
atuação legislativa, sendo vedado ao poder judiciário a 
implementação deste direito no Brasil. Entretanto, outro 
viés deve ser observado, em virtude inclusive da mul-
tidisciplinariedade e pela vastidão dos diplomas legais 
multiformes em todo o mundo, fez-se necessária uma 
receptividade diferenciada para tratados internacionais 
que tratem de direitos humanos, até pela premência de 

sua aplicação, em torno disso leciona Mazzuoli:

Não somente por disposições legislativas 
podem os direitos previstos na Convenção 
Americana restar protegidos, senão também 
por medidas ‘de outra natureza’. Tal significa 
que o propósito da Convenção é a proteção da 
pessoa, não importando se por lei ou por outra 
medida estatal qualquer (v.g., um ato do Poder 
Executivo ou do Judiciário etc.). Os Estados 
têm o dever de tomar todas as medidas neces-
sárias a fim de evitar que um direito não seja 
eficazmente protegido (GOMES; MAZZUOLI, 
2013, p. 33).

Assim sendo, de encontro ao pensamento dos que 
defendem a necessidade da atuação legislativa para res-
paldar a implantação das audiências de custódia, con-
forme Mazzuoli, as normas oriundas de Tratados que 
versem sobre Direitos Humanos têm firmada previsão 
de eficácia plena e imediata.

4 A AUDIÊnCIA DE CUSTÓDIA E O 
DEVIDO PROCESSO LEGAL

É comum a necessidade de ajustes sempre que um 
Estado torna-se signatário de um Tratado Internacional 
haja vista a infinidade de possibilidades legais intrínse-
cas no ordenamento de cada um dos sujeitos de direi-
to internacional. Para tais possibilidades são previstas 
ferramentas tais como o direito de reserva, que seria, 
conforme a Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados, uma declaração unilateral da parte contra-
tante, expressa no momento do consentimento, com o 
objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de uma 
ou mais disposições do tratado em relação àquela parte 
contratante.

Ocorre que quando não se exerce o direito de re-
serva, mas mesmo assim determinado dispositivo 
verifica-se omisso, ineficaz ou mesmo divergente do 
ordenamento jurídico daquele país signatário, há que 
sopesar tal dissonância desde que não acarretem en-
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio e à 
soberania nacional.

Além das críticas a seguir elencadas, alguns opera-
dores do direito apontam o fato do primeiro ato proces-
sual ser a apresentação do preso ao juiz, como ferimen-
to ao devido processo legal, pois, mesmo não existindo 
a análise de mérito nas audiências de custódia, aquele 
ato não deixaria de ser visto como um interrogatório do 
réu, acontecendo assim uma inversão das fases pro-
cedimentais, e que mesmo não tendo peso valorativo 
para a instrução, tal ato possuiria certo valor probatório 
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a influenciar o futuro julgamento.

4.1 PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO 
JUIZ NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

Este princípio consiste na vinculação do juiz que 
teve contato direto com a instrução probatória para 
proferir a sentença. Apesar do novo CPC ter supri-
mido o artigo 132 do antigo Código, artigo este que 
tratava diretamente deste princípio, a doutrina ainda o 
considera como princípio vigente dada sua relevância 
na atividade jurisdicional, alegando que do artigo 366 
do novo código processual civil exista a possibilidade 
de se extrair fundamento para sua manutenção: “Art. 
366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões 
finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no 
prazo de 30 (trinta) dias”.

Assim como o artigo suprimido, que dizia que o 
juiz que concluísse a audiência julgaria a lide, obser-
va-se a ligação deste princípio com ato da audiência, 
entretanto, na audiência de custódia, existe a possibi-
lidade desta ser presidida por juiz plantonista, muito 
embora não tornaria este magistrado prevento para o 
restante da demanda processual, conforme se verifi-
ca no §1º do artigo 7º da Resolução nº 04/2016, do 
TRF da 5ª Região:

Art. 7º...
§1º - A realização da audiência de custódia 
pelo juiz plantonista deverá seguir as deter-
minações previstas nos artigos anteceden-
tes, devendo o mesmo, após sua finalização, 
determinar a remessa dos autos respectivos à 
distribuição.

Porém não há que existir óbice por ferimento deste 
princípio processual, uma vez que a audiência a que se 
refere o princípio aqui tratado, refere-se à audiência de 
instrução, na qual são colhidas as provas que subsidia-
rão a lide. Como já foi aludido, na audiência de custódia 
nada relacionado ao mérito processual é abordado.

4.2 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E 
DA AMPLA DEFESA NAS AUDIÊNCIAS DE 
CUSTÓDIA

Na esfera penal e processual penal, talvez este seja o 
princípio de maior relevância, afinal, o bem jurídico que 
pode aqui estar sendo posto em disponibilidade, é uma 
das mais sagradas garantias, o direito à liberdade. Isso 
posto, chama a atenção o fato da possibilidade da ocor-
rência da audiência de custódia sequer com a presença 

da defesa, desde que regularmente intimada para o ato. 
Assim trata o §4º do artigo 2º também da Resolução nº 
04/2016, do TRF da 5ª Região:

Art. 2º...
§4º - Devidamente intimados o Ministério Pú-
blico Federal e a defesa, a audiência realizar-
-se-á independente de suas presenças.

Não obstante o caráter garantista da audiência de 
custódia, aqui já entendo existir uma incongruência em 
virtude da importância da presença da defesa em qual-
quer etapa do processo, o que faz evidenciar mais ainda 
o caráter extraprocessual sobre o qual este ato é abali-
zado no nosso ordenamento. Apesar de ter como maior 
finalidade a garantia de direitos ao preso em flagrante, a 
presença da defesa seria indispensável para orientar o 
preso, que por desconhecimento técnico poderia deixar 
de expor algo necessariamente relevante para o seu di-
reito, além de ser também este momento oportuno para 
pleitear a concessão da liberdade provisória.

Esta possibilidade demonstra com clareza a inse-
gurança jurídica que ainda emana sobre este novo ato 
procedimental.

5 A AUDIÊnCIA DE CUSTÓDIA 
GARAnTIDORA DOS DIREITOS 
hUMAnOS OU SOLUÇÃO PALIATIVA 
COM OUTRA FInALIDADE? 

Neste tópico, adentraremos mais profundamente 
no problema sugerido no presente artigo, fazendo uma 
análise comparativa de duas situações contemporâne-
as, que relacionam-se diretamente, o sistema prisional e 
os direitos humanos. Entretanto esta relação evidencia a 
possibilidade de uma aplicação errônea da audiência de 
custódia, ferramenta garantidora dos direitos humanos, 
introduzida através de Tratado Internacional, passando 
esta a ter um cunho muito mais garantista que o objeto 
que pretendia atingir, não por uma mudança uníssona 
no entendimento dos nossos magistrados, mas em de-
corrência de uma verdadeira pressão institucional inter-
na e externa, muitas vezes velada, sobre o judiciário, 
com a pretensão de se amenizar o caos enfrentado no 
sistema prisional. 

Vimos que nosso sistema prisional enfrenta a maior 
crise de todos os tempos, e que a busca por uma solu-
ção demanda de medidas emergenciais urgentíssimas. 
A superlotação é uma realidade em quase toda institui-
ção carcerária do país, inclusive nos de detenção pro-
visória, fugas e rebeliões acontecem diuturnamente, o 
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que implica ainda altíssimos custos para os estados e 
para o distrito federal; mesmo que houvesse destinação 
imediata de verba para construção de novos presídios, 
vencidas as etapas legais e burocráticas, ainda assim 
demoraria um tempo bastante considerável para utiliza-
ção das novas vagas, pois ainda demandaria uma série 
de processos licitatórios relativos à parte administrativa 
destas novas instituições e concursos públicos.

Em outra esteira, abordamos tema relativo aos direi-
tos humanos e sua importância como guardião e garan-
tidor dos direitos individuais e da dignidade da pessoa 
humana. Vimos a forma como as ferramentas de um 
tratado internacional que verse sobre direitos humanos 
tem a sua aplicação prática no ordenamento de um país 
signatário.

Ao se fazer uma abordagem fática do emprego da 
prisão provisória no Brasil, além das possibilidades de 
concessão de liberdade provisória ou conversão de pri-
são em flagrante para prisão preventiva por parte do 
magistrado quando a prisão for legal, procurou-se situar 
o leitor do que ocorre na prática após a prisão em fla-
grante ser levada ao conhecimento do magistrado, an-
tes pela apresentação do auto de prisão em flagrante e 
agora mediante as audiências de custódia. Verifica-se a 
similaridade dos atos mesmo com a mudança procedi-
mental, entretanto essa similaridade não se repete nos 
resultados verificados após a implantação das audiên-
cias de custódia. 

Um estudo realizado pelo IPEA (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada) no período compreendido 
entre 2008 a 2012, ressalte-se, antes da implantação 
das audiências de custódia, nos traz uma ideia destes 
números.

 
Um elemento da empiria que importa conside-
rar para efeito de problematizar os limites e as 
condições dessa discussão é que a conversão 
da prisão em flagrante em prisão provisória 
– como já se destacou acima – mostra-se 
banalizada e quase automática. Nos casos 
presentes, lembre-se que mais de 90% dos 
réus presos em flagrante por tráfico na Bahia 
e em Santa Catarina continuam presos após a 
homologação do APF, sendo maior que 80%, 
em ambos os Estados, a taxa de conversão de 
flagrante em preventiva para o conjunto dos 
crimes. Esta transmissão automática entre 
flagrante e preventiva indica que o controle ju-
dicial do flagrante é “meramente formal”, e que 
as prisões derivadas do flagrante são resultado 
direto da ação policial e não de um controle 
judicial motivado, como já concluíra Barreto 
em relação à mesma situação quando exa-
minara os crimes de furto. Somem-se a esta 
situação as limitações de assistência jurídica 

dos réus que não contam com pedido formal 
de liberdade provisória. Na Bahia, apenas 39% 
dos réus em flagrante têm pedido de liberdade 
formalizado. Em Santa Catarina, esse número 
sobe para 67%, mesmo se considerado que, à 
época dos processos analisados, o Estado não 
contava com a atuação da Defensoria Pública. 
(BRASIL, 2015, p. 78).

Neste estudo constata-se uma crítica ao controle ju-
dicial exercido após as prisões em flagrante, atribuindo a 
este um caráter meramente formal de controle. Nota-se 
que a conversão em prisão preventiva ocorria em ape-
nas 20% dos casos das prisões em flagrante, reduzindo 
este número para 10% quando se tratava de prisão em 
flagrante decorrente de tráfico de drogas, números estes 
apresentados nos estados da Bahia e de Santa Catarina.

Grande divergência se observa quando analisados 
os números de concessões de liberdade provisória de-
terminadas pelos magistrados em audiências de custó-
dia, conforme mostra o site do CNJ no espaço “Mapa 
da Implantação da Audiência de Custódia no Brasil”, em 
48,44% dos casos, quase a metade, a liberdade pro-
visória foi concedida. Em São Paulo, a taxa de soltura 
dos suspeitos de tráfico de drogas foi de 60%. Números 
apurados até o mês de janeiro de 2016.

 Diante das circunstâncias apresentadas, reforça-
das ainda pela disparidade entre os números entre dois 
procedimentos com funções semelhantes, a diferenciar-
-lhes apenas o caráter garantidor da integridade física 
no momento da prisão até a apresentação do preso em 
juízo, proporcionado pelas audiências de custódia, há 
que se procurar estabelecer e fundamentar a real moti-
vação da implantação das audiências de custódia assim 
como da sua correta aplicação, levando-se em conta 
qual seria o propósito de tanta urgência na implantação 
de um procedimento diverso do já utilizado sem sequer 
existir à época normatização específica nem a nível dos 
tribunais. Deve ser feito um questionamento se estaría-
mos, com este ato, agindo com aquiescência ao apelo 
mundial sobre o tema dos direitos humanos ou se seria 
simplesmente uma medida que tornaria o judiciário pro-
ativo, visando inibir a inépcia do executivo na gestão do 
sistema prisional.

Essa suposta proatividade incentivada por um ape-
lo velado dos órgãos estatais pela busca de uma so-
lução imediata para o problema do sistema prisional, 
acabaria por acarretar uma pressão sobre o judiciário 
que poderia vir a interferir nas decisões relacionadas à 
determinação da prisão preventiva, tendo reflexo direto 
no problema suscitado. Pressão esta inclusive interna, 
ora, se o próprio presidente do Supremo Tribunal Fe-
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deral, Ricardo Lewandowski, um dos maiores entusias-
tas das audiências de custódia, sempre que concede 
entrevistas acerca do tema faz questão de enaltecer a 
imensa economia gerada em decorrência das pessoas 
que deixaram de ser presas. Infere-se, portanto, nessa 
observação do Ministro, que existiria então outra moti-
vação para as audiências de custódia, uma vez que da 
aplicação de uma ferramenta voltada unicamente para 
assegurar a integridade física do preso em flagrante, 
não caberia uma análise da economia que esta ferra-
menta propiciou.

Esta visão de subsidiariedade da finalidade das audi-
ências de custódia percebe-se intrinsecamente inclusi-
ve na opinião de alguns operadores do direito:

A audiência de custódia pode ser considerada 
um mecanismo que busca a promoção da de-
mocracia, uma vez que combate a superlota-
ção carcerária devido à possibilidade de o juiz 
analisar a legalidade da prisão, imediatamente 
após a detenção, e inibe a execução de atos 
de tortura e crueldade que degradam o ser hu-
mano em interrogatórios policiais. Além disso, 
assegura o respeito às garantias constitucio-
nais e a proteção dos Direitos Humanos, se 
adequando aos ordenamentos internacionais 
(DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2014).

A presença do preso diante do juiz após a sua pri-
são em flagrante, por pessoalizar e humanizar o ato, o 
que não ocorria com a simples apresentação do auto 
de prisão em flagrante ao juízo competente, pode vir a 
interferir na decisão do magistrado, mas nada ao ponto 
de prejudicar o seu livre convencimento, aliado a isto 
a maior possibilidade de uma defesa efetiva e diligente 
no caso da audiência de custódia. São situações pe-
culiares que certamente apresentariam reflexos na di-
vergência dos números entre os dois procedimentos de 
provocação do juízo, porém não acredito que de forma 
tão ampla, outros fatores externos também poderiam 
estar influenciando tal discrepância, como observado 
pelo Juiz de Direito do Estado de Goiás, Dr. Lázaro Alves 
Martins Junior:

Em outro diapasão, que me parece coerente, 
muitos justificam que a audiência de custódia 
tem como finalidade primordial evitar o au-
mento das populações carcerárias diante da 
omissão flagrante do Poder Executivo que não 
investe na melhoria da infraestrutura pertinen-
te. Então, evita-se o colapso com o incentivo à 
impunidade. Crime, que merece prisão, apenas 
se for muito grave e reiterado.
Eventualmente podemos ter fatores compli-
cadores. A mistura dos ingredientes é preo-

cupante. Vejamos: a infraestrutura carcerária 
faliu, então soltamos os autores de crimes; 
não se investirá em presídios, segurança públi-
ca e educação, portanto, diante da impunidade 
e mantido o ritmo crescente da criminalidade, 
mesmo com as audiências de custódia logo os 
estabelecimentos penais retornarão a situação 
atual. Qual será a próxima medida? Talvez a 
descriminalização do uso e venda de drogas, 
pois, uma grande parcela de presos está en-
volvida nesta conduta. E depois? (MARTINS 
JÚNIOR, 2015).

Percebe-se nas palavras do juiz Lázaro Alves um 
claro receio com a possibilidade da banalização das au-
diências de custódia, tornando-se instrumento puro e 
simples da concessão de liberdade provisória, apenas 
com a maquiagem de um suposto cuidado que o Esta-
do teria antes de conceder tal liberdade, podendo advir 
novamente ao judiciário o que ocorria no procedimento 
antigo com relação ao grande número de conversões em 
prisões preventivas, passando uma imagem de controle 
judicial meramente formal, só que desta vez com gran-
de número de decisões de caráter inverso ao daquelas, 
com consequências mais gravosas para a sociedade.

6 COnCLUSÃO

O livre convencimento motivado do magistrado 
possibilita-o aplicar a discricionariedade na análise de 
questões subjetivas nas quais caibam uma margem de 
interpretação legal. Também é comum que entendimen-
tos outrora tido como pacíficos, mudem radicalmente 
de interpretação em decorrência de fato superveniente 
que afetou o referido entendimento ou ainda que ocor-
ram alterações nos textos legais como forma de adap-
tação aos costumes da época. 

Entretanto, a problemática trazida ao presente artigo, 
traz à tona uma drástica alteração, num curto espaço de 
tempo, no sentido das decisões referentes ao estado em 
que deverá permanecer o preso em flagrante durante a 
marcha processual, sem que, para embasar esta repen-
tina mudança, tenha advindo qualquer alteração legal de 
mérito ou mudança de entendimento jurisprudencial. A 
única alteração que ocorreu foi procedimental, e ainda 
assim, mantendo-se neste novo procedimento as mes-
mas opções as quais o magistrado estaria vinculado.

Apesar de existir pressupostos legais a serem ob-
servados para que se conceda a liberdade provisória 
em detrimento da conversão da prisão em flagrante em 
preventiva, tais pressupostos permitem interpretação 
subjetiva, por exemplo, aos olhos de determinado juiz, 
a conduta de um indivíduo pode não aparentar risco à 
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instrução criminal contra ele imposta, mas na interpre-
tação de outro magistrado seria possível. 

Ainda assim, é bastante difícil explicar um aumento 
repentino em torno de 30% das decisões concedendo a 
liberdade provisória sem, como já foi dito, ter ocorrido 
nenhuma alteração legal ou coisa do gênero.

Aparentemente, motivações dissociadas do proces-
so penal per si estariam influenciando nesta mudança 
de entendimento. É certo que não ocorreu nenhum fe-
nômeno social que alterasse drasticamente o perfil dos 
criminosos, portanto, por todos os argumentos trazidos, 
pode-se acreditar que exista uma influência institucional 
interna e externa sobre o judiciário para que adote uma 
postura proativa visando amenizar o caos do sistema 
penitenciário, interferindo diretamente ou indiretamente 
nas decisões de alguns magistrados, que passariam a 
adotar uma postura muito mais garantista. 

O judiciário estaria utilizando as audiências de cus-
tódia como forma de externar para a sociedade que, 
apesar do grande aumento do número de concessões 
de liberdades provisórias, existiu zelo para justificar tais 
decisões, uma vez que diante da apresentação pessoal 
do preso seria possível o juiz conceder a liberdade pro-
visória se cercando de maiores cuidados, ainda assim, 
corre-se o risco de trazer para o judiciário perante a po-
pulação leiga a reputação de protecionista. 

Conforme exposto no presente artigo, verifica-se 
assim que há um desvio da finalidade das audiências 
de custódia no contexto do Processo Penal, vislumbra-
do através do crescimento abrupto no número de con-
cessões de liberdade provisória, sem que tenha havido 
qualquer alteração legislativa ou jurisprudencial, liberda-
de essa concedida nas referidas audiências de custódia.

Registre-se ainda o fato de concentrar no juiz a res-
ponsabilidade de observar violações na prisão do indi-
víduo, imputando-lhe ainda a formação de um juízo de 
valor sem a devida instrução processual e compreensão 
probatória, exacerbando dessa forma o subjetivismo.

Se configurada e posteriormente avultada esta ten-
dência, uma maneira de reduzir o risco de um prejuízo 
maior para a sociedade seria a adoção imediata de me-
didas alternativas, como a implantação de centrais de 
alternativas penais, centrais de monitoramento eletrôni-
co, centrais de serviços e assistência social e câmaras 
de mediação penal, já previstas pelo CNJ. 

Muito embora a garantia real que fatores externos 
não estariam interferindo nas decisões proferidas nas 
audiências de custódia, seria possível dirimir tais fato-
res a partir da atuação firme e diligente do poder públi-
co sobretudo no tocante ao caos que hoje se instalou 
no sistema prisional, passando ainda pela necessidade 
premente da normatização das audiências de custódia.
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Resumo
Este trabalho consiste em um estudo voltado para avaliação da importância das audiências de custódia, 
levando-se em conta o contexto nacional do sistema prisional brasileiro. Para tanto se faz um breve relato 
histórico de como era sem o respectivo instituto, como se deu a sua inserção no Direito brasileiro e as possíveis 
consequências da sua regulamentação. Também se faz referência ao seu conceito e suas características, 
observando a opinião de alguns autores consagrados nacionalmente. Além da análise do Projeto de Lei 
nº 554 de 2011, criado no Senado Federal, com vistas à implantação das audiências de custódia e a sua 
regulamentação, observando as regras estabelecidas nos tratados e convenções internacionais ratificados 
pelo Estado brasileiro. Por fim, o presente artigo por meio de pesquisa documental e bibliográfica, através 
de legislação, livros e artigos buscou relatar tanto a eficácia quanto os possíveis resultados benéficos das 
audiências de custódia para o sistema carcerário atual, o que possivelmente ocasionará na diminuição 
do número de presos injustamente, além da economia aos cofres públicos e, o mais importante, firmará 
o compromisso estabelecido pelo Brasil no âmbito internacional. Esse instituto aponta a importância da 
condução do preso em flagrante delito à autoridade judiciária, sem demora, a fim de respeitar, dentre 
tantos outros, o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa pesquisa tem por objetivo demostrar que 
a audiência de custódia é um instrumento eficaz no combate as prisões ilegais e desrespeito aos vários 
direitos das pessoas presas ou detidas no Estado brasileiro, pois, traz uma perspectiva de mudança na 
possibilidade do autor do crime responder em liberdade ao invés, como é regra, de responder encarcerado.

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Preso. Estado.

THE AUDIT OF CUSTODY IN BRAZILIAN LEGAL ORDINANCE

Abstract
This paper consists of a study aimed to evaluate the importance of Custody Hearings, taking into account 
the national context of the Brazilian prison system. Therefore, it makes a brief historical account of what 
it was without the respective institute, how was their integration into Brazilian law and the possible 
consequences of its regulations. It also refers to its concept and its features, noting the opinion of some 
authors established nationally. Analyzing the Bill Project No. 554, 2011, created in the Senate, with a view 
to the implementation and regulation of Custody Hearings, following the rules laid down in international 
treaties and conventions ratified by the Brazilian State. Finally, there is a report on both the efficacy and 
the possible beneficial results of Custody Hearings for the current prison system, which possibly will 
result in reducing the number of people unjustly maintained under custody, implicating in saving public 
resources and, most importantly, will grant the commitment made by Brazil internationally. This institute 
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points out the importance of conducting those arrested while committing an offense to the judicial 
authority immediately, in order to respect, among many others, the principle of human dignity. This 
research aims to demonstrate that the Custody Hearing is an effective tool in combating illegal arrests 
and disrespect to the various rights of persons arrested or detained in the Brazilian state, therefore, it 
brings a change of perspective on the possibility of the offender to respond in freedom, as the law states, 
instead of retained under custody until trial.

Keywords: Custody Hearing. Inmate. State.
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1 InTRODUÇÃO

A legislação processual penal no Brasil está sendo 
alvo de várias críticas por se encontrar bastante desa-
tualizada e desadequada quanto à aplicação de direitos 
fundamentais a pessoa do preso ou detido, mesmo ten-
do sofrido várias alterações pela Lei 12.403 de 2011, 
a qual transformaria a prisão na última instância das 
medidas cautelares. Esses apelos estão sendo direcio-
nados a não adaptação da nossa legislação aos mais 
variados tratados internacionais ratificados pelo orde-
namento brasileiro, os quais defendem a efetividade do 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 
ao indivíduo preso ou prestes a ser preso.

É nesse contexto que, no ano de 2011, emerge do Se-
nado Federal o Projeto de Lei nº 554/2011 com proposta 
de alteração ao Código de Processo Penal, a fim de in-
cluir a obrigatoriedade de toda pessoa presa em flagrante 
delito ter a sua apresentação, sem demora, à autoridade 
judicial. Essa apresentação se pauta na justificativa de o 
Brasil aplicar, na prática, os direitos previstos nos Trata-
dos e Convenções por ele assinados e ratificados. Dessa 
forma, finalmente, estaria sendo inserida na legislação 
brasileira a Audiência de Custódia, termo utilizado pela 
doutrina e mídia para a referida apresentação.

Ocorre que essas audiências, desde a apresentação 
do projeto até os dias atuais, têm sofrido reiterados po-
sicionamentos a favor e contra a sua implantação, tanto 
por instituições públicas quanto privadas, cujo efeito 
não poderia ser outro, senão o seu retardamento.

Diante desse cenário de incertezas, as pessoas pre-
sas ou detidas continuam a mercê do arbítrio punitivo 
estatal, o qual não assegura a sua população o direito 
humano de ser apresentado ao juiz, o mais rápido pos-
sível, após a sua prisão em flagrante, com vistas ao seu 
relaxamento, caso haja sido violado algum dos direitos 
previstos na Constituição ou em vários Tratados Inter-
nacionais assinados pelo Brasil.

Portanto, é em meio a não regulamentação das Au-
diências de Custódia que se faz necessário demonstrar 
a importância de sua fixação, como solução imediata, 
porém não como uma saída a de todas as mazelas do 
sistema prisional, posto, que se faz necessário avaliar 
a situação sob um ponto de vista humanitário, o qual 

tanto traria benefícios financeiros para o Estado quanto 
respeitaria os tratados internacionais ratificados e assi-
nados pelo Brasil.

Este trabalho foi baseado em uma pesquisa biblio-
gráfica através de livros, revistas, jornais, periódicos, 
publicações avulsas, doutrinas, artigos na internet, leis, 
projetos e portarias.

2 BREVE ALUSÃO hISTÓRICA E 
nOÇÕES GERAIS DA AUDIÊnCIA DE 
CUSTÓDIA

2.1 ALUSÃO HISTÓRICA

Desde os primórdios da vida em sociedade é nítida a 
ausência de preocupação do Estado com o ser humano 
que se encontra preso ou detido2. Não por acaso os livros 
de história trazem relatos sobre como o ambiente carce-
rário era hostil, como não havia julgamento antes do apri-
sionamento e a impossibilidade de qualquer reeducação e 
ressocialização das pessoas sujeitas à prisão.

A partir da segunda metade do século XVIII, todavia 
nascem as primeiras demonstrações desfavoráveis à 
continuidade do abuso do poder punitivo estatal frente à 
obtenção da prevalência dos direitos humanos a pessoa 
presa ou detida4. Entretanto, é só após a Segunda Grande 
Guerra Mundial que realmente se vislumbrou um efetivo 
combate a essa prática, com a criação de órgãos interna-
cionais voltados a segurança e aplicação dos direitos hu-
manos com a consequente preservação da paz mundial.

Nessas circunstâncias, surge após os regramentos 
presentes na Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos (DUDH), criado pelo Conselho Europeu3, a Conven-
ção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e 
Liberdades Fundamentais (CEDH), assinado em Roma, 
datado de 04 de novembro de 1950 e com ela, entre os 
vários dispositivos legais, a primeira ideia do tema do 
presente trabalho, qual seja: a necessidade de condução 
sem demora de toda pessoa detida ou presa à presença 
de um juiz ou outra autoridade habilitada por lei a exer-
cer tais funções.

Posteriormente a criação da CEDH, restou evidente a 
necessidade de tratamento humano a toda pessoa presa 

2 Veja-se que, em 1764, em sua grande obra, Beccaria ressaltava, por um lado, a necessidade de serem “a desolação e a fome eliminadas dos cárceres” e, 
por outro lado, que “a prisão é mais um lugar de suplício que de custódia do réu” (BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. p. 103-104).

3 O Conselho da Europa, como esclarece Satzger, “é não só a mais antiga instituição política, como também a maior associação de Estados da Europa” 
(SATZGER, Helmut. Der Einfluss der EMRK auf das deutsche Straf-und Strafprozessrecht–Grundlagen und wichtige Einzelprobleme. Jura, Heft 10/2009, p. 759).
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ou detida e não distinto, como visto ao longo da histó-
ria. Como por exemplo, o direito ao encaminhamento do 
indivíduo preso ou detido o mais rápido possível ao juiz 
ou autoridade habilitada, com vistas a coibir a tortura e 
os maus – tratos, direitos estes comumentes desres-
peitados.

Essa Convenção serviu de base para a criação de 
outros documentos internacionais como é o caso 
do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP)4. Este diploma legal, além de ampliar a gama de 
direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, também trouxe no seu arcabouço normati-
vo a previsão de toda pessoa presa ou detida ser levada, 
o mais rápido possível, á presença de um juiz ou outra 
autoridade equivalente.

Em âmbito regional, a CEDH influenciou na forma-
ção da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(CADH), conhecida como Pacto de San José da Costa 
Rica, aprovada pelos Estados Membros da Organização 
dos Estados Americanos em 22 de novembro de 1969, 
a qual, entre várias outras normas humanitárias, trouxe 
a necessidade de apresentação rápida da pessoa presa 
a um juiz ou outra autoridade5.

A CADH entrou em vigor no dia 18 de julho de 1978 
e foi promulgada pelo Estado brasileiro no dia 6 de no-
vembro de 1992. Ocorre que por inércia do Poder Legis-
lativo, até o ano de 2011, não houve qualquer movimento 
significativo, no sentido de que o sujeito preso ou detido 
tivesse rápido contato pessoal com uma autoridade ju-
dicial ou com poderes judiciais para rever os motivos da 
prisão efetuada, conforme apregoada no referido Trata-
do Internacional.

Apenas no ano de 2011, após a apresentação do 
Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) número 554 de 
2011, com autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, é que efetivamente começou a ser discutida a apre-
sentação judicial do sujeito preso ou detido no cenário 
nacional.

2.2 NOÇÕES GERAIS

O termo audiência de custódia – popularmente atri-
buído no Brasil – consiste no direito de qualquer pessoa 

presa ou detida ser apresentada, sem demora, a uma 
autoridade judiciária, para que esta verifique a legalida-
de de sua prisão.

Entretanto, anteriormente a essa definição, já exis-
tia aquela apresentada pela Convenção Americana de 
Direitos Humanos (CADH), qual seja: necessidade de 
apresentação rápida da pessoa presa a um juiz ou outra 
autoridade; como também a prevista no Pacto Interna-
cional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), in verbis: 
toda pessoa presa ou detida deve ser levada, o mais rá-
pido possível, á presença de um juiz ou outra autoridade 
equivalente.

Esses dois conceitos de audiência de custódia ex-
postos acima, carregam ao menos duas palavras em 
seus textos que dão margem a interpretação, sendo eles 
“o juiz ou outra autoridade competente” e o “mais rápi-
do possível”.

Primeiramente, segundo a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos o termo “juiz ou outra autoridade 
competente” deve ser entendido à luz do próprio texto 
legal trazido na Convenção Americana de Direitos Hu-
manos, no seu artigo 8.1, in verbis: 

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 an-
teriormente 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.

Sendo assim, conforme a disposição acima, não 
restam dúvidas sobre quais características deve possuir 
a autoridade a quem será apresentada a pessoa presa 
ou detida. No Brasil, como na maior parte dos países, o 
indivíduo dotado dessas peculiaridades é o magistrado, 
entendendo-se também por magistrado os desembar-
gadores e os ministros dos tribunais superiores.

Já a expressão “sem demora” é muito relativa, além 
de ampla. Para a Corte Internacional de Direitos Huma-
nos há violação a esse direito, em casos já analisados 
por esta, o encaminhamento a autoridade legal após 36 
dias da prisão, como também depois de 4 dias, com 

4  Ratificado pelo Brasil, por meio do Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992.

5  RNa versão oficial mostrada pelo Estado Brasileiro, constante no Decreto 678, de 09 de junho de 1992, tem-se que: “Artigo 7, 5. Toda pessoa detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada 
dentro de um prazo razoável ou 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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isso, o termo sem demora significa que o ato seja de 
imediato. No Brasil, a discussão gira em torno da apre-
sentação da pessoa presa ou detida entre 24 horas e 
48 horas.

Passada a ideia do conceito de audiência de custódia 
e os seus pormenores, faz-se necessário tratar das ca-
racterísticas dessa apresentação, mais precisamente, 
do que ela visa combater.

A nossa Constituição Federal de 1988, no seu arti-
go 5º, prevê uma série de direitos relativos ao indivíduo 
preso ou detido. Se não, vejamos:

LXI - ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, salvo nos ca-
sos de transgressão militar ou crime propria-
mente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imedia-
tamente ao juiz competente e à família do pre-
so ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, sendo-
-lhe assegurada a assistência da família e de 
advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu interro-
gatório policial; 
LXV - a prisão ilegal será imediatamente rela-
xada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade provi-
sória, com ou sem fiança.

Ocorre que o nosso texto constitucional não traz a 
previsão de qualquer pessoa presa ser levada, sem de-
mora, ou o mais prontamente possível, perante uma au-
toridade judiciária, para que esta verifique a legalidade 
de sua prisão.

Dessa forma, como ter certeza se ao preso foram 
informados os seus direitos; se os responsáveis pela 
sua prisão ou interrogatório se identificaram; se a sua 
prisão foi ilegal; por fim, se cabe liberdade provisória 
entre tantos outros.

A principal característica das audiências de custódia 
é possibilitar ao preso ou detido o contato com o ma-
gistrado para que este último, caso vislumbre a violação 
a um dos direitos acima ou qualquer outro previsto no 
ordenamento jurídico, imediatamente relaxe a prisão.

Além da análise do tempo de apresentação e da au-
toridade competente, faz-se necessário também discor-
rer sobre quem seria sujeito do direito de audiência de 
custódia, tendo em vista que o conceito traz, de forma 
ampla, a expressão “pessoa presa ou detida”.

Os vários textos internacionais que trazem a audiên-

cia de custódia em seu arcabouço jurídico se restringem 
a direcionar tal instituto às pessoas presas ou detidas, 
porém, sem estabelecer a necessária diferenciação en-
tre essas duas situações jurídicas.

Dessa forma, restou à jurisprudência internacional 
tratar da problemática. Primeiramente, a Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU, ao emitir a Resolução 
43/173 da sua Assembleia Geral, criou o Conjunto de 
Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Subme-
tidas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão.

Segundo as disposições nele contidas, a pessoa 
presa seria aquela que sofre privação de liberdade de-
corrente de condenação criminal, isto é, o indivíduo que 
está iniciando o cumprimento de pena privativa de liber-
dade. Já a pessoa detida é aquela que sofre privação de 
liberdade, mas não por imposição de uma pena, e sim 
qualquer outra forma de restrição.

Como dito anteriormente, não há previsão legal ex-
pressa no nosso ordenamento jurídico das audiências 
de custódia. Entretanto, o Brasil ao recepcionar a Con-
venção Americana de Direitos Humanos e o Pacto In-
ternacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporou a 
respectiva audiência a sua legislação. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (tam-
bém denominada de Pacto de São José da Costa Rica) 
dispõe no seu artigo 7.5 que “Toda pessoa presa, detida 
ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exer-
cer funções judiciais [...]”. Do mesmo modo, assegura 
o artigo 9.3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos, que “Qualquer pessoa presa ou encerrada 
em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem 
demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habi-
litada por lei a exercer funções judiciais [...]”.

Portanto, não há como ser contra a implementação 
dessas audiências por apenas suscitar a ausência de 
legislação pátria expressa, pois, como os tratados inter-
nacionais referidos acima foram incorporados ao nosso 
ordenamento jurídico deverão seus direitos e deveres 
ser impostos a todos. 

3 A COnSTITUCIOnALIDADE DAS 
AUDIÊnCIAS DE CUSTÓDIA E A 
SUA AUTOAPLICABILIDADE nO 
ORDEnAMEnTO JURíDICO BRASILEIRO

3.1 CONSTITUCIONALIDADE

Como visto no capítulo anterior, as audiências de 
custódia têm previsão legal na legislação brasileira, 
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tendo em vista principalmente a incorporação tanto da 
CADH quanto do PIDCP ambos como tratados interna-
cionais. Ocorre que pairou por muito tempo a dúvida 
a respeito do status desses documentos internacionais 
no ordenamento jurídico pátrio.

A dúvida dos operadores do direito (juízes, de-
sembargadores, doutrinadores, entre outros) era se a 
Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos estavam no 
mesmo patamar das normas constitucionais, acima das 
leis ordinárias ou, por último, inferiores a ambas.

Assim, faz-se necessário antes de adentrar propria-
mente na discussão do status, demonstrar que a nos-
sa Carta Magna, no seu artigo 5º, traz expressamente 
como se dá a incorporação de tratados internacionais 
no nosso país e explica, em parte, como é atribuída a 
força normativa. Abaixo:

§ 2º 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.
§ 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 respecti-
vos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.

Utilizando do teor dos dispositivos acima, boa parte 
da doutrina defendeu que conforme o artigo 5º, pará-
grafo 2º, da Constituição Federal de 1988, os tratados 
internacionais sobre direitos humanos possuíam condi-
ção constitucional. Como exemplo, ao comentar o arti-
go 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, 
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho 
e Antônio Scarance Fernandes afirmam que:

Todas as garantias processuais penais da 
Convenção Americana integram, hoje, o sis-
tema constitucional brasileiro, tendo o mesmo 
nível hierárquico das normas inscritas na Lei 
Maior. Isso quer dizer que as garantias cons-
titucionais e as da Convenção Americana se 
integram e se completam; e, na hipótese de 
ser uma mais ampla que a outra, prevalecerá a 
que melhor assegure os direitos fundamentais 
(GRINOVER, 2009, p. 71).

O posicionamento doutrinário exposto acima não 
foi recepcionado a priori pela Carta Magna. O Supremo 
Tribunal Federal apenas tratou dessa celeuma no julga-
mento do Recurso Extraordinário nº 466.343/SP e do 
Habeas Corpus 87.585/TO. 

Em tal recurso, o Ministro Gilmar Mendes fundamen-
tou que os tratados internacionais de direitos humanos 
recepcionados pelo estado brasileiro possuem força 
normativa supralegal, isto é, a legislação infraconstitu-
cional não pode contrariar os ditames legais, tantos as 
anteriores quanto posteriores à ratificação.

Resta de grande importância destacar alguns pontos 
do brilhante voto elaborado pelo Ministro Gilmar Mendes:

A premente necessidade de se dar efetividade à 
proteção dos direitos humanos nos planos in-
terno e internacional torna imperiosa uma mu-
dança de posição quanto ao papel dos tratados 
internacionais sobre direitos na ordem jurídica 
nacional.
É necessário assumir uma postura jurisdicional 
mais adequada às realidades emergentes em 
âmbitos supranacionais, voltadas primordial-
mente à proteção do ser humano.

Também louvável o posicionamento do Ministro Cel-
so Mello ao elaborar uma verdadeira tese com vistas a 
demonstrar que os Tratados Internacionais de Direitos 
Humanos ratificados pelo Brasil teriam índole e nível 
constitucional (por força do art. 5º, § 2º da CF).

Assim, segundo Cançado Trindade (2003, p. 515), 
“A tendência constitucional contemporânea de dispen-
sar um tratamento especial aos tratados de direitos hu-
manos é, pois, sintomática de uma escala de valores 
na qual o ser humano passa a ocupar posição central”.

Esse importante julgado trouxe o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal quanto ao status supralegal 
tanto da Convenção Americana de Direitos Humanos 
quanto do Pacto Internacional de Direitos Civis e Polí-
ticos sobre as leis infraconstitucionais, ou seja, estas 
últimas deverão, sejam elas anteriores ou posteriores, 
respeitarem o texto legal desses tratados internacionais, 
sob pena de não aplicabilidade no direito brasileiro.

3.2 AUTOAPLICABILIDADE

Presente o instituto da audiência de custódia no 
texto normativo da Convenção Americana de Direitos 
Humanos e sabendo-se que este documento interna-
cional se encontra incorporado ao ordenamento jurídico 
brasileiro, resta analisar se tal apresentação é ou não 
autoaplicável.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, 
por meio do Parecer Consultivo nº 07/86, findou com as 
discussões a respeito da autoaplicabilidade das normas 
previstas na Convenção Americana de Direitos Huma-
nos ao trazer em seu texto que estás são autoaplicáveis. 
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Isso significa que, mesmo que não haja sua previsão 
expressa na Constituição ou em lei ordinária, uma vez 
em vigor, os direitos por ela protegidos devem ser apli-
cados perante todos os indivíduos pertencentes àquela 
sociedade.

Como explica André de Carvalho Ramos:

Para melhor defesa dos direitos humanos 
adota-se a aplicabilidade imediata dos textos 
normativos às situações fáticas existentes, de 
modo que se reconhece que, sob o aspecto 
formal (jurídico normativo), tais direitos são 
tendencialmente completos, ou seja, aptos a 
serem invocados desde logo pelo jurisdiciona-
do (RAMOS, 2012, p. 196).

Outrossim, encontra-se estampada na Constituição 
Federal de 1988, artigo 5º, § 1º, o dever legal da imedia-
tidade da aplicação dos direitos fundamentais, in verbis:

As normas definidoras dos direitos e garantias fun-
damentais têm aplicação imediata.

Isto é, há a presença da imediatidade e autoaplica-
bilidade tanto no ordenamento jurídico interno brasileiro 
quanto na ordem externa ou internacional.

De forma alguma poderia ser diferente, tendo em 
vista o conceito do princípio da máxima efetividade dos 
direitos humanos tão bem exposto pelos ensinamentos 
de André de Carvalho Ramos, que explica:

O princípio da máxima efetividade do Direito In-
ternacional dos Direitos Humanos consiste em 
assegurar às disposições convencionais seus 
efeitos próprios, evitando que sejam conside-
radas meramente programáticas. No caso dos 
tratados internacionais de direitos humanos, a 
interpretação deve contribuir para o aumento 
da proteção dada ao ser humano e para a plena 
aplicabilidade dos direitos convencionais (RA-
MOS, 2012, p. 84).

A Corte Europeia de Direitos Humanos - CEDH, tra-
tando dessa problemática, resolveu, no Caso Söring, 
que se deve interpretar um tratado de direitos humanos 
de modo a tornar os artigos nele previstos os mais efe-
tivos possíveis.

Como explica Antônio Augusto Cançado Trindade:

Para que uma norma convencional possa ser 
autoaplicável, passou-se a considerar neces-
sária a conjugação de duas condições, a saber, 
primeiro, que a norma conceda ao indivíduo um 
direito claramente definido e exigível ante um 
juiz, e segundo, que seja ela suficientemente 
específica para poder ser aplicada judicialmen-
te em um caso concreto, operando per se sem 
a necessidade de um ato legislativo ou medi-

das administrativas subsequentes. A norma 
diretamente aplicável, em suma, consagra um 
direito individual, passível de pronta aplicação 
ou execução pelos tribunais ou juízes nacionais 
(CANÇADO, 1997, p. 431).

E também Mazzuoli:

Não somente por disposições legislativas 
podem os direitos previstos na Convenção 
Americana restar protegidos, senão também 
por medidas ‘de outra natureza’. Tal significa 
que o propósito da Convenção é a proteção da 
pessoa, não importando se por lei ou por outra 
medida estatal qualquer (v.g., um ato do Poder 
Executivo ou do Judiciário etc.). Os Estados 
têm o dever de tomar todas as medidas neces-
sárias a fim de evitar que um direito não seja 
eficazmente protegido (GOMES, 2013, p. 33).

Portanto, como há previsão expressa tanto na Con-
venção Americana de Direitos Humanos, a qual tem 
eficácia plena e imediata, quanto na Carta Magna, o en-
caminhamento de toda pessoa presa ou detida, sem de-
mora, à presença de um juiz deverá ser imediatamente 
aplicado aos casos concretos no Brasil.

4 O PROJETO DE LEI nº 554 DE 
2011 DO SEnADO FEDERAL E AS 
MAnIFESTAÇÕES COnTRA E A FAVOR 
DO SEU TEXTO

4.1 PROJETO DE LEI Nº 554 DE 2011

O Projeto de Lei nº 554 de 2011 surge por dois prin-
cipais motivos, quais sejam: o primeiro é o crescimento 
de forma alarmante do aprisionamento de pessoas no 
Brasil e o segundo é a ineficácia da Lei 12.403/2011, a 
qual não conseguiu surtir o efeito esperado de tornar a 
prisão preventiva a ultima ratio das medidas cautelares 
pessoais. 

A referida lei não mudou a lógica da prioridade do 
encarceramento, isto é, a prisão continuou sendo a 
regra na prática. Mesmo com a alteração na teoria do 
artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado pela 
lei supracitada, não houve a diminuição do número de 
presos cautelares após a reforma.

Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em fla-
grante, o juiz deverá fundamentadamente: 
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventi-
va, quando presentes os requisitos constantes 
do art. 312 deste Código, e se revelarem inade-
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quadas ou insuficientes as medidas cautelares 
diversas da prisão; ou              
III - conceder liberdade provisória, com ou 
sem fiança.
Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto 
de prisão em flagrante, que o agente praticou 
o fato nas condições constantes dos incisos 
I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Pe-
nal, poderá, fundamentadamente, conceder ao 
acusado liberdade provisória, mediante termo 
de comparecimento a todos os atos processu-
ais, sob pena de revogação.            

Com a ineficiência da alteração do Código de Pro-
cesso Penal pela Lei nº 12.403 de 2011, o Senador An-
tônio Carlos Valadares apresentou, em 06 de setembro 
de 2011, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 554 de 
2011, com vistas à implantação da audiência de custó-
dia no processo penal brasileiro, sob três grandes ar-
gumentos: a importância da segurança da integridade 
física e psíquica do preso; apoio do Ministério da Jus-
tiça, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República e das organizações de direitos humanos 
da sociedade civil; por fim, da necessária implantação a 
legislação brasileira do teor dos tratados e convenções 
internacionais, dos quais o Brasil é signatário, em espe-
cial, o PIDCP e a CADH.

Nesse sentido, Nereu Giacomolli tem absoluta razão 
quando afirma que:

Uma leitura convencional e constitucional do 
processo penal, a partir da constitucionaliza-
ção dos direitos humanos, é um dos pilares 
a sustentar o processo penal humanitário. A 
partir daí, faz-se mister uma nova metodologia 
hermenêutica (também analítica e linguística), 
valorativa, comprometida de forma ético-políti-
ca, dos sujeitos do processo e voltada ao plano 
internacional de proteção dos direitos huma-
nos. Por isso, há que se falar em processo pe-
nal constitucional, convencional e humanitário, 
ou seja, o do devido processo (GIACOMOLLI, 
2014, p. 12).

Surge daí a principal manifestação de regulamenta-
ção e fixação da audiência de custódia no ordenamento 
jurídico brasileiro. O aludido projeto visa atribuir novo 
texto normativo ao art. 306 do Código de Processo 
Penal, estabelecendo o prazo para a apresentação do 
preso ao juiz (§ 1º), a intervenção do Ministério Público, 
do preso e da defesa, na audiência (§ 2º), a forma de 
autuação (§ 3º) e os documentos que deverão ser sub-
metido a Juízo em tal ato (§ 4º).

O artigo 306 do Código de Processo Penal encontra-

-se assim escrito:

Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imedia-
tamente ao juiz competente, ao Ministério Pú-
blico e à família do preso ou à pessoa por ele 
indicada.            
§ 1º  Em até 24 (vinte e quatro) horas após 
a realização da prisão, será encaminhado ao 
juiz competente o auto de prisão em flagran-
te 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.          

Com a vigência do Projeto de autoria do Senador An-
tônio Carlos Valadares assim ficaria:

Art. 306. Mesma redação [...]
§ 1.º No prazo máximo de vinte e quatro horas de-

pois da prisão, o preso deverá ser conduzido à presença 
do juiz competente, ocasião em que deverá ser apre-
sentado o auto de prisão em flagrante acompanhado de 
todas as oitivas colhidas e, caso o autuado não informe 
o nome de seu advogado, cópia integral para a Defen-
soria Pública.

O aludido Projeto de Lei recebeu, quando tramitava 
na Comissão de Direitos Humanos e Participação Le-
gislativa (CDH), uma emenda modificativa proposta pelo 
Senador João Capiberibe, a qual, devidamente aprovada 
pela Comissão, alterou o projeto original, dando-lhe a 
redação abaixo:

Art. 306. Mesma redação  [...]
§ 1.º No prazo máximo de vinte e quatro horas 
após a prisão em flagrante, o preso será con-
duzido à presença do juiz para ser ouvido, com 
vistas às medidas previstas no art. 310 e para 
que se verifique se estão sendo respeitados 
seus direitos fundamentais, devendo a autori-
dade judicial tomar as medidas cabíveis para 
preservá-los e para apurar eventual violação.
§ 2.º A oitiva a que se refere o § 1.º não po-
derá ser utilizada como meio de prova contra 
o depoente e versará, exclusivamente, sobre 
a legalidade e necessidade da prisão; a pre-
venção da ocorrência de tortura ou de maus-
-tratos; e os direitos assegurados ao preso e 
ao acusado.
§ 3.º A apresentação do preso em juízo deverá 
ser acompanhada do auto de prisão em fla-
grante e da nota de culpa que lhe foi entregue, 
mediante recibo, assinada pela autoridade 
policial, com o motivo da prisão, o nome do 
condutor e os nomes das testemunhas.
§ 4.º A oitiva do preso em juízo sempre se 
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dará na presença de seu advogado, ou, se não 
o tiver ou não o indicar, na de Defensor Pú-
blico, e na do membro do Ministério Público, 
que poderão inquirir o preso sobre os temas 
previstos no § 2.º, bem como se manifestar 
previamente à decisão judicial de que trata o 
art. 310 deste Código”.

O texto substitutivo proposto pelo Senador João 
Capiberibe deixou o instituto da audiência de custódia 
quase que em sua totalidade completo para não dizer 
totalmente. Ao passo que solidificou o prazo de apre-
sentação, a autoridade a quem o preso ou detento de-
verá ser apresentado, além de garantir os princípios 
constitucionais do contraditório e a ampla defesa em 
meio a essas audiências com a presença do advogado 
particular ou defensor público e do membro do Ministé-
rio Público.

Por fim, o Projeto de Lei nº 554 de 2011 foi devida-
mente aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania – CCJ – e remetido ao seu relator, Senador 
Humberto Costa, o qual o recebeu e apenas apresentou 
uma simples emenda, na verdade, um acréscimo ao seu 
texto, estabelecendo que a audiência de custódia tam-
bém poderia ser realizada pelo sistema de videoconfe-
rência. Conforme novo texto abaixo:

Art. 306. mesma redação [...]
§ 1.º No prazo máximo de vinte e quatro horas 
depois da prisão, o preso deverá ser conduzido 
à presença do juiz competente, pessoalmente 
ou pelo sistema de videoconferência, ocasião 
em que deverá ser apresentado o auto de pri-
são em flagrante acompanhado de todas as 
oitivas colhidas e, caso o autuado não informe 
o nome de seu advogado, cópia integral para a 
Defensoria Pública.

O parlamentar atribuiu a sua modificação a seguran-
ça tanto das pessoas em sociedade quanto do preso 
ou detido, afirmando que “O deslocamento de presos 
coloca em risco a segurança pública, a segurança ins-
titucional e, inclusive, a segurança do preso”. Além da 
“diminuição da circulação de presos pelas ruas da cida-
de e nas dependências do Poder Judiciário”.

Ocorre que durante todo esse período exposto aci-
ma, o referido Projeto de Lei teve inúmeras manifesta-
ções favoráveis e desfavoráveis a sua entrada em vigor.

4.2 MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS E 
DESFAVORÁVEIS AO PROJETO

A primeira manifestação favorável foi publicada pelo 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) 
(2015), o qual argumentou que a audiência de custódia 
se faz necessária pelo fato da longa demora do contato 
do preso com o juiz, o que só se dá na prática na fase 
instrução, mais precisamente por meio do seu interro-
gatório.

Outra manifestação a favor foi enviada pela Associa-
ção dos Juízes para a Democracia (2014), a qual tratou 
a audiência da custódia como um instrumento para me-
lhor preservar a excepcionalidade da prisão cautelar no 
país. 

A mais robusta manifestação favorável foi a da As-
sociação Nacional de Defensores Públicos (2015) ao 
afirmar que o projeto atende a todos os requisitos es-
tabelecidos pelos tratados internacionais e a audiência 
de custódia já encontrar-se inserida no ordenamento ju-
rídico brasileiro, pelo Congresso Nacional, de dois trata-
dos internacionais sobre direitos humanos, quais sejam: 
CADH e PIDCP.

Entretanto, também houve manifestações desfavo-
ráveis e a primeira delas foi encaminhada pela Federa-
ção Nacional dos Delegados de Polícia Federal (FENA-
DEPOL) (2014), a qual destacou a impossibilidade da 
realização dessas audiências, tendo em vista o grande 
impacto financeiro e a paralisação da polícia judiciária 
nacional apenas para a realização desse instituto. 

Outro fator apontado pela federação acima é a insufi-
ciência de policiais e juízes para atenderem ao aumento 
do número de audiências, o que levará a retirada dos 
policiais das ruas.

Além da FENADEPOL, o Conselho Nacional dos Che-
fes de Polícia (CONCPC) (2014) aduziu que a apresen-
tação do preso em juízo antes de formulada a acusação 
pelo Ministério Público violaria frontalmente o exercício 
do direito de defesa constitucionalmente garantido ao 
preso. 

Por fim, a Associação Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (2014) não se posicionou nem a favor 
e nem contra, mas apenas argumentaram não haver 
contingente humano suficiente, além de sugerir que na 
audiência sejam oferecidas medidas despenalizadoras 
e que não haja a possibilidade do seu uso como prova.

Portanto, o Projeto de Lei do Senado nº 554 de 2011 
traz para o âmbito interno os deveres já existentes em 
convenções e tratados internacionais que tratam sobre 
a audiência de custódia, definindo e fixando prazo cer-
to para expressão “sem demora”, com intuito de evi-
tar erros de interpretação em relação ao texto tanto da 
Convenção Americana de Direitos Humanos quanto do 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 
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5 POSSíVEIS BEnEFíCIOS DA InSERÇÃO 
DA AUDIÊnCIA DE CUSTÓDIA, AS 
COnSEQUÊnCIAS DE SUA nÃO 
REALIZAÇÃO E OS ASPECTOS 
POLÊMICOS 

5.1 POSSÍVEIS BENEFÍCIOS

Como já exposto anteriormente, há no nosso orde-
namento jurídico – mesmo que não expresso - o direito 
do preso ou detido ser conduzido, sem demora, a uma 
autoridade judicial, com vistas ao controle jurisdicional 
da legalidade da sua prisão e da necessidade da sua de 
manutenção, substituição por outra medida, ou quiçá 
sua revogação, com base no artigo 7(5) da Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Direito este que pode-
rá trazer inúmeros benefícios não só aos presos e deti-
dos, como também a população e o Estado.

Segundo aduz Carlos Weis, o novel instituto: “au-
menta o poder e a responsabilidade dos juízes, promo-
tores e defensores de exigir que os demais elos do sis-
tema de justiça criminal passem a trabalhar em padrões 
de legalidade e eficiência” (WEIS, 2013)6. 

Primeiramente, as referidas audiências inibirão os 
tratamentos cruéis, as torturas, entre outros atos desu-
manos e degradantes ocasionados em interrogatórios 
policiais. Além de diminuir de forma substancial a possi-
bilidade de prisões manifestamente ilegais, combatendo 
a superlotação carcerária.

Da mesma forma, adverte Casara que:

Não se pode esquecer que, ao menos no Es-
tado Democrático de Direito, a função das 
ciências penais, e do processo penal em par-
ticular, é a de contenção do poder. O processo 
penal só se justifica como óbice e à opressão. 
O desafio é fazer com que sempre, e sempre, 
as ciências penais atuem como instrumento de 
democratização do sistema de justiça criminal 
(CASARA, 2014, p. 9-10).

De forma secundária, porém, não menos importante, 
o não aprisionamento em massa, combatido por esse 
meio de apresentação, afastará da sociedade aqueles 
sujeitos presos injustamente ou que sofrerão maus tra-

tos durante o regime prisional, os quais sairão com o 
sentimento de vingança descontado na sociedade.

Além do mais, reforçará o compromisso do Brasil 
na proteção dos Direitos Humanos, renovando as suas 
credenciais no cenário internacional. E no âmbito sul-
-americano demonstrará a ideia de maior integração 
entre os países, tendo em vista que a audiência de cus-
tódia é, atualmente, prevista no ordenamento jurídico de 
diversos países da América Sul, tais como: Argentina, 
Chile e Equador.

5.2 CONSEQUÊNCIAS DA SUA NÃO 
REALIZAÇÃO

Passados os importantes benefícios trazidos com a 
implantação das audiências de custódia, resta analisar 
qual a consequência ou quais as consequências da não 
inobservância do encaminhamento do preso ou detido, 
sem demora, a autoridade judicial.

A primeira e óbvia resposta é que a prisão que for 
convertida em prisão preventiva, sem o encaminhamen-
to do preso ou detido a autoridade judiciária competen-
te, com fulcro no artigo 7(5) da Convenção Americana 
de Direitos Humanos, será ilegal e, como qualquer pri-
são ilegal no Brasil, deverá ser imediatamente relaxada 
pela autoridade judiciária, conforme prescreve o artigo 
5º, caput, inciso LXV, da Magna Carta7.  

Segundo Luiz Flávio Gomes (2013 p. 57): “toda pes-
soa detida deve ser apresentada, sem demora, à auto-
ridade judiciária competente. A violação dessa garantia 
torna a prisão arbitrária”.

Portanto, ao menos de forma inicial, a apresenta-
ção do preso ou detido, sem demora, ao magistrado se 
transforma em procedimento crucial para a legalidade 
da prisão. Sendo assim, é ilegal toda e qualquer forma 
de prisão que não observe tal regramento, devendo a 
mesma ser imediatamente relaxada.

Mas, como adverte Norberto Bobbio (1922, p. 24): 
“O problema fundamental em relação aos direitos 
do homem, hoje, não é tanto justificá-los, mas o de 
protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, 
mas político”. 

Como visto anteriormente, o estado brasileiro rati-
ficou a CADH e o PIDCP no ano de 1992. Entretanto, 

6  Documento não paginado.

7  CONSIDERANDO que a apresentação da pessoa presa em juízo no menor prazo possível é a maneira mais eficaz de garantir que a prisão ilegal será 
imediatamente relaxada e que ninguém será levado a prisão ou nela mantido se a lei admitir a liberdade (garantias constitucionais previstas no artigo 5º, 
incisos LXV e LXVI).
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muito tempo se passou e os textos internacionais ra-
tificados não foram devidamente colocados em práti-
ca, isto é, não saíram do campo teórico. Dessa forma, 
surge um importante questionamento: o que fazer com 
os processos já iniciados ou até mesmo transitados em 
julgado que não foram disponibilizados ao réu o contato 
com o magistrado, sem demora, pós 1992?

Para a Corte Interamericana dos Direitos Huma-
nos (CIDH) e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos 
(TEDH), a não realização da audiência de custódia leva-
ria a duas consequências: caso ainda esteja em sede de 
investigação ou processo, o preso deverá ser imediata-
mente apresentado ao magistrado; caso não, o sujeito 
deverá ser posto em liberdade.

Com relação à primeira consequência, quanto à in-
vestigação, não há muito que discutir, tendo em vista 
que o caso o sujeito esteja preso ou detido sendo ainda 
investigado, faz-se necessário a sua imediata apresen-
tação ao juiz. Assim, o magistrado poderá tomar todas 
as medidas já vistas em parágrafos anteriores, até mes-
mo relaxar a prisão do investigado.

Ainda na primeira consequência, agora quanto em 
meio ao processo, não será muito diferente da fase in-
vestigatória se o réu tiver sido posto em liberdade, pois, 
o direito de ir vir é o grande fim que deseja o instituto. 
Dessa forma, caso não tenha havido nenhuma ilegali-
dade na prisão cautelar ou até mesmo se o réu estiver 
respondendo em liberdade, não há como alegar nenhum 
prejuízo, o que seria requisito básico para qualquer tipo 
de nulidade.

Entretanto, caso haja sido decretada a prisão pre-
ventiva do sujeito preso em flagrante ou mesmo um 
cautelar diversa da prisão, em meio ao processo, e o 
sujeito ainda não tiver tido o contato com o magistrado 
é passível de nulidade do ato à luz da obrigatoriedade 
da audiência de custódia. Exceto, no caso da interpo-
sição da prisão em sede de interrogatório do réu na 
presença do juiz.

A ocorrência do interrogatório é muito importante 
pela proximidade com o instituto em comento. Não que 
aquele substitua este, porém, como a decretação de pri-
são foi feita com a presença do juiz e este ouviu o que o 
réu tinha a dizer será difícil tratar de uma nulidade.

Vale salientar que há a possibilidade do interrogatório 
ser realizado no Tribunal, caso este não tenha sido feito 
ou ainda poderá ser feito novamente se assim desejar 
o membro do juízo ad quem. Dessa forma, havendo o 
contato pessoal em algum momento processual, não há 
como sustentar a ocorrência de nulidade.

Por fim, a segunda consequência, qual seja a da con-
cessão da liberdade, só poderá ser vislumbrada em dois 

casos remotos, tanto no da impossibilidade da apresen-
tação do preso ou detido, sem demora, a presença do 
magistrado quanto no caso deste está preso preventiva-
mente e não puder por qualquer motivo ser deslocado, 
sem demora, a presença do juiz.

Assim, a audiência da pessoa presa, com a realiza-
ção de seu interrogatório, antes da entrada propriamente 
dita da audiência de custódia na prática, é pressuposto 
constitutivo da medida cautelar. Dessa forma, não opor-
tunizando a apresentação do preso a autoridade judici-
ária seja por interrogatório ou audiência, como forma 
de controle dos direitos do encarcerado, a prisão será 
ilegal, posto que não terá sido convalidada de acordo 
com o procedimento previsto em lei.

5.3 ASPECTOS POLÊMICOS

De acordo com todo exposto anteriormente, é níti-
do que até a apresentação do Projeto de Lei nº 554 de 
2011, o instituto da audiência de custódia não era objeto 
tanto de estudo quanto de discussão no Brasil. Mesmo 
a referida apresentação tendo sido incorporada no ano 
de 1992 pela ratificação do Pacto de São José da Costa 
Rica e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políti-
cos não houve quase nenhum – para não dizer nenhum 
- posicionamento da doutrina e da jurisprudência.

Sendo assim, o instituto pode ser considerado anti-
go, porém, para os cidadãos, advogados, doutrinadores 
e juristas brasileiros é muito recente e, como tudo que 
é novo, gera discussões. Ocorre que muito foi debatido 
sem o real conhecimento de como funciona o instituto 
lá fora, além de não ter sido buscado pontos para sua 
adesão, mas sim o contrário.

Contudo, não fosse às polêmicas geradas pela im-
plantação da audiência de custódia no Brasil jamais teria 
se conseguido chegar a um procedimento mínimo a ser 
obedecido, como foi o PLS 554 de 2011, o qual não só 
visou assegurar a apresentação de uma pessoa presa 
ou detida ao juiz, sem demora, mais também contem-
plou todos os direitos e garantias fundamentais previs-
tos na Carta Magna.

Mesmo com todo esse arcabouço visto e revisto 
por grandes doutrinadores e juristas nacionais faltavam 
pontos essenciais a serem debatidos antes de por em 
prática o novel instituto, quais sejam: qual seria o papel 
do juiz nessa audiência, existiria estrutura física e de 
pessoal para a sua realização e, por fim, haveria possibi-
lidade de intervenção do Ministério Público ou da defesa 
em plena audiência.

Com relação ao papel do juiz na audiência de cus-
tódia, as Cortes internacionais trataram de solucionar 
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tal problemática ao estabelecer a finalidade do aludido 
instituto. Dessa forma, caberá ao magistrado analisar a 
legalidade ou ilegalidade do direito de ir e vir, isto é, da 
supressão de liberdade; observar se houve maus-tratos 
ou tortura durante o tempo em o sujeito esteve sob a 
custódia da polícia; e vislumbrar sobre a necessidade 
ou desnecessidade da manutenção da privação de liber-
dade, optando pela prisão preventiva ou o relaxamento 
da prisão, além da concessão de liberdade provisória.

Já quanto à estrutura física e de pessoal para a sua 
realização, argumento utilizado pelo Ministério Público, 
Polícia Civil, Polícia Federal, entre outros, não há como 
mensurar se ambas encontram-se impossibilitadas de 
por em prática as referidas audiências, casos estás não 
saiam do campo teórico. É comum em qualquer segui-
mento que mudanças causem medo as pessoas e como 
defesa procuram formas de não colocá-las em prática8.  

Quanto a este quesito, só a partir da implantação das 
audiências de custódia é que deverá esse argumento ser 
utilizado por essas instituições públicas.

Por fim, cabe tratar da possibilidade ou não do ór-
gão acusador e da defesa intervir no depoimento do su-
jeito em meio à audiência de custódia. É fundamental 
relembrar que não há como ser realizada a audiência 
sem a presença do membro do Ministério Público nem 
tampouco do defensor do acusado, seja ele privado ou 
público.

Assim como acontece no interrogatório, onde tan-
to o membro do Ministério Público quanto o advogado 
participam ativamente por meio de questionamentos, 
também deverá acontecer na audiência de custódia. 
Entretanto, na aludida audiência, de forma mitigada, 
tendo em vista que o magistrado terá um maior poder 
de decisão relativo às perguntas, haja vista que não há 
regulamentação legal.

Tal posicionamento encontra respaldo nas palavras 
de Cláudio do Prado Amaral, o qual defende a ideia da 
possibilidade de realização de perguntas “nada impe-
de, antes é salutar, que sejam permitidas”. (AMARAL, 
, 2015, p. 4-6).

6 COnCLUSÃO

Por todo exposto, viu-se que o instituto da denomi-
nada audiência de custódia, a qual possibilita o encontro 
sem demora do preso com o magistrado, é de suma 

importância para irmos ao encontro de um processo 
penal mais humano, isto é, respeitador dos direitos hu-
manos previstos na Carta Magna, nas leis ordinárias e 
nas convenções e tratados internacionais incorporados 
ao ordenamento jurídico brasileiro.

Com a implantação da referida apresentação, o Es-
tado brasileiro proporcionará ao sujeito preso ou detido 
o aumento significativo ao resguardo da sua integrida-
de física e psíquica; a possibilidade de verificação ao 
respeito dos direitos fundamentais desta pessoa, com 
ênfase na prevenção da ocorrência de tortura ou de 
maus-tratos, devendo a autoridade judicial tomar as 
providências cabíveis para apuração de eventual vio-
lação desses direitos; e, por fim, a aplicabilidade das 
medidas previstas no art. 310 do Código de Processo 
Penal: relaxamento da prisão ilegal, conversão da prisão 
em flagrante em preventiva, aplicação de medidas cau-
telares diversas da prisão ou concessão de liberdade 
provisória, com ou sem fiança.

É em meio à aludida audiência que autoridade judi-
cial, além do exposto acima, observará às condições 
físicas e psicológicas da pessoa presa ou detida, os 
fundamentos de sua detenção; a legalidade da prisão; 
além de informá-la sobre os motivos de sua prisão e 
os responsáveis por ela; assistência por advogado; ficar 
calado, sem que o seu silêncio possa ser usado contra 
si entre outros.

Dessa forma, caberá não só ao Poder Judiciário 
como também ao Legislativo e Executivo a indispen-
sável e necessária vontade política de solucionar tal 
problemática, cada um contribuindo dentro das suas 
atribuições, visando assegurar e proteger os direitos 
fundamentais do sujeito preso ou detido.

É devido aos juízes de direito, desembargadores e 
ministros, ao aplicar o Código de Processo Penal, ir 
além do trazido no texto constitucional, observando se 
a lei em questão se encontra em conformidade com as 
convenções e tratados internacionais ratificados pelo 
Brasil.

Portanto, não há como o estado brasileiro continu-
ar a se escusar à pronta apresentação da pessoa pre-
sa ou detida a uma autoridade judicial, tendo em vista 
que esse direito tem sido reiteradamente aplicado pelos 
órgãos internacionais de monitoramento dos direitos 
humanos, tanto em sua jurisprudência, quanto nas re-
comendações específicas dirigidas aos Estados partes.

8  Neste sentido, a Convenção de Viena, ratificada pelo Brasil em 2009 (Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2016), é categórica, em seu artigo 27, em 
afirmar: “Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”.
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E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA PERSECUÇÃO CRIMINAL1

FLORESTOn DUARTE DE SALES
Graduando em Direito. Universidade Potiguar. 
E-mail: sales.jus@hotmail.com

Envio em: Agosto de 2016
Aceite em: Setembro de 2016

Resumo
O presente artigo consiste em uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental, realizado através de uma 
análise qualitativa acerca da crescente relativização de direitos e garantias fundamentais na persecução 
criminal face ao desenvolvimento da criminalidade, como a evolução e o fortalecimento das organizações 
criminosas e o avanço de determinadas condutas típicas que se apresentam como verdadeiras ameaças ao 
Estado e a Ordem Jurídica Nacional, tendo por base a Teoria do “Direito Penal do Inimigo” desenvolvida por 
Günther Jakobs. Porém, sob o prisma do sistema constitucional vigente, o qual assegura diversos direitos 
àqueles que se encontram no polo passivo da lide penal, buscou-se identificar até que ponto é viável e 
segura a relativização de direitos e garantias pelo Estado através do seu ius puniendi. Concluindo-se pela 
necessidade de um Direito Penal forte e ativo, apto a combater a atual criminalidade globalizada, contudo, 
respeitando um patamar mínimo de direitos e garantias fundamentais que constituem um núcleo intangível 
de direitos e garantias, cláusulas pétreas em nossa Constituição Federal, ou seja, pela razoabilidade entre 
persecução penal e os direitos e garantias individuais.
 
Palavras-chaves: Direito e Processo Penal. Direito Penal do inimigo. Princípios, direitos e garantias 
fundamentais. Relativização. Persecução criminal.

THE CRIMINAL LAW OF THE ENEMY AND THE RELATIVIZATION OF RIGHTS AND 
GUARANTEES IN CRIMINAL PROSECUTION

Abstract
This article consists on a research of a bibliographic and documentary nature, performed by a qualitative 
analysis about the growing relativization of fundamental rights and guarantees in criminal prosecution 
in front of the development of crime, such as the evolution and strengthening of criminal organizations 
and the advancement of certain typical behaviors which appears as real threats to the State and the 
National Legal Order, based on the “Criminal Law of the Enemy” theory developed by Günther Jakobs. 
However, in the eyes of the current constitutional system, which guarantees various rights to those 
who are defendant's in criminal proceedings, we sought to identify how far it is feasible and safe the 
relativization of rights and guarantees by the State through its ius puniendi. Concluding by the need 
of a criminal law strong and active, able to fight the current globalized crime, however, respecting a 
minimum level of fundamental rights and guarantees that constitute an intangible core of rights and 
guarantees, immutable clauses in our Constitution, which means, the reasonableness between the 
criminal prosecution and the rights and individual guarantees.

Keywords: Law and Criminal Procedure. Criminal Law of the Enemy. Principles, rights and guarantees. 
Relativization. Criminal prosecution.

1 Este artigo teve a orientação de Vinícius Silva de Araújo, Especialista em Ciências Criminais. Professor da Universidade Potiguar. 
E-mail:viniciusaraujo0411@gmail.com



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.1, p. 57-66, out.2015./mar.2016  ISSN 2237-4469

57

1 InTRODUÇÃO

Temos vivenciado a era do Direito, mais precisamen-
te, do Direito Penal, das prisões, das conduções coer-
citivas, das grandes operações e de uma farta sensa-
ção de impunidade experimentada por grande parcela 
da sociedade frente aos altos índices de criminalidade 
e da lentidão do tramitar processual, muitas vezes de-
corrente da observância dos direitos fundamentais as-
segurados ao investigado ou ao réu em uma ação penal, 
os quais, apesar de em sua grande maioria serem des-
respeitados, acabam postergando a imposição de uma 
sanção penal definitiva.

Dessa forma, muitos acabam influenciados pela mí-
dia sensacionalista, clamando pela criminalização de 
novas condutas, pela majoração das penas, pela rela-
tivização de direitos e garantias, ou seja, pela expansão 
do Direito Penal, por um Direito Penal máximo, do Inimi-
go, um Direito Penal do autor, ou seja, seletivo, rigoroso, 
e ainda mais protecionista.

É possível se observar que tem prevalecido para 
a grande massa o ideal de desnecessidade do devido 
processo legal na formação da culpa, defendendo em 
sua maioria que o investigado, diga-se, o suspeito de 
um ilícito criminal, deve ser imediatamente lançado ao 
cárcere para cumprir pena, a qual por sua vez deve ser a 
mais grotesca possível, sem qualquer cunho educativo, 
mas sim, unicamente retributivo, fugindo ao verdadeiro 
papel do Direito Penal.

Desse modo, não raro tomamos conhecimento de 
casos de “in”justiça cometida com as próprias mãos, 
onde vítima e cidadãos, sem tamanha consciência, aca-
bam de modo inquisitivo fazendo o papel da autoridade 
policial, do Ministério Público e do Magistrado, proferin-
do uma sentença imediata, sem direito à contraditório 
ou qualquer defesa, cometendo ilícitos muito mais gra-
vosos do que o suposto criminoso, agora vítima.

O referido cenário é fértil aos nossos governantes, 
os quais acabam por inflacionar o sistema jurídico-penal 
com normas obsoletas, dando ensejo ao denominado 
simbolismo penal, e a uma tendente flexibilização de di-
reitos e garantias constitucionalmente asseguradas ao 
sujeito passivo na persecutio criminis.

Por outro lado, têm-se obervado um crescente e 
veloz fortalecimento das organizações criminosas, as 
quais em determinadas regiões assemelham-se a ver-
dadeiros Estados paralelos, bem como o surgimento de 
novos ilícitos que merecem muita atenção e cuidados.

Frente a tal fato, é possível se observar um recru-
descimento de determinadas legislações específicas, 
havendo uma crescente tendência à relativização de de-

terminados direitos e garantias constitucionais em bus-
ca de desmantelar as referidas organizações e combater 
fortemente determinados ilícitos que ameaçam grave-
mente e de forma corriqueira a sociedade.

É nesse contexto que se propõe uma análise da Teoria 
do Direito Penal do Inimigo trabalhada por Günther Jako-
bs, a qual, em síntese, defende a existência de dois direi-
tos penais, um para os indivíduos considerados cidadãos 
e outro para aqueles considerados verdadeiros inimigos 
do Estado, frente a determinadas características.

Propõe-se ainda, enfrentar os mais importantes prin-
cípios, direitos e garantias fundamentais assegurados 
em nosso ordenamento jurídico àqueles que venham 
a incorrer em um ilícito criminal, os quais dão confor-
midade a todo o sistema Jurídico-Penal, tais como a 
dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, 
o contraditório e a ampla defesa, a presunção de ino-
cência ou não culpabilidade etc.

É frente à referida problemática que o presente artigo 
se propõe a analisar até que ponto se deve respeitar os 
direitos e garantias fundamentais na persecução crimi-
nal e no poder de punir do Estado e quais os riscos de 
sua relativização.

O presente artigo possui cunho bibliográfico e docu-
mental, baseando-se no entendimento de doutrinadores 
e estudiosos acerca do tema, bem como da análise de 
institutos legais.

2 O DIREITO PEnAL E PROCESSUAL 
PEnAL

O Direito Penal constitui-se no ramo jurídico que tem 
por objeto proteger os bens jurídicos considerados mais 
importantes e necessários ao convívio em sociedade, e 
consequentemente à sobrevivência humana.

Dessa forma, o referido conjunto de normas possui 
caráter fragmentário e subsidiário, pois, uma vez que 
em regra traz como sanção ao seu transgressor a res-
trição de um dos seus bens jurídicos mais importantes, 
qual seja, a liberdade, não se atêm a regulamentar toda 
e qualquer conduta, mas apenas aquelas que os demais 
ramos do Direito, frente tamanha importância, não con-
sigam resguardar.

Assim, pode-se dizer “que o fim do Direito Penal é a 
proteção da sociedade e, mais precisamente, a defesa 
dos bens jurídicos fundamentais (vida, integridade física 
e mental, honra, liberdade, patrimônio, costumes, paz 
pública etc.)” (FABBRINI; MIRABETE, 2007, p. 03).

Nesse contexto, acerca do conceito do Direito Penal, 
assevera Bitencourt:
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O Direito Penal apresenta-se como um con-
junto de normas jurídicas que tem por objeto a 
determinação de infrações de natureza penal e 
suas sanções correspondentes – penas e me-
didas de segurança. Esse conjunto de normas 
e princípios, devidamente sistematizados, tem 
a finalidade de tornar possível a convivência 
humana, ganhando aplicação prática nos ca-
sos ocorrentes, observando rigorosos princí-
pios de justiça (BITENCOURT, 2011, p. 32).

Dessa forma, o Direito Penal na busca pela manutenção 
da ordem e da paz social, visando resguardar os bens mais 
valiosos ao convívio social, trata-se da última ratio, ou seja, 
do último recurso encontrado pelo Estado para regular de-
terminadas condutas que podem atingir os referidos bens, 
e que as demais áreas do Direito não são capazes de tutelar.

Nesse contexto, observa-se que o referido ramo do Di-
reito não tem função unicamente punitiva, sancionatória, 
mas sim, principalmente educativa, preventiva, visando 
coibir as referidas condutas lesivas, as quais uma vez pra-
ticadas, ainda assim, a pena imposta visa demonstrar ao 
infrator o erro cometido, a fazer com que o mesmo ao re-
tornar ao seio social não incorra novamente em um ilícito.

No entanto, seja pela sede de vingança, seja pela co-
nhecida e notória falência do sistema prisional nacional, 
a sociedade não reconhece as funções preventiva e re-
pressiva, rechaçando o seu cunho educativo, e almejan-
do penas que atinjam a pessoa do indivíduo.

Quanto ao conceito de Direito Processual Penal, en-
sina Nestor Távora ao citar a lição de Frederico Marques:

[...] o direito processual penal ‘é o conjunto de 
princípios e normas que regulam a aplicação 
jurisdicional do direito penal, bem como as ati-
vidades persecutórias da Polícia Judiciária, e a 
estruturação dos órgãos da função jurisdicional 
e respectivos auxiliares’ (TÁVORA, 2014, p. 39).

Isto posto, constata-se que o Direito Penal não pos-
sui um fim em si mesmo, bem como não tem uma apli-
cação desmedida, mas sim, preordenada através de um 
conjunto de atos denominado Processo Penal, através 
do qual em estrito respeito à ordem constitucional vi-
gente em nosso Estado Democrático de Direito, e princí-
pios, direitos fundamentais basilares, se torna possível 
a formação da culpa, e a decisão pela imposição ou não 
de uma sanção definitiva.

3 O DIREITO PEnAL DO InIMIGO

O Direito Penal do Inimigo idealizado por Jakobs 
encontra suas raízes em grandes filósofos, tais como 

Rousseau, Fichte, Hobbes, Kant, conforme se pode ex-
trair dos ensinamentos postos na obra Direito Penal do 
Inimigo: noções e críticas:

Para Rousseau e Fichte, todo delinquente é, de 
per si, um inimigo; para Hobbes, ao menos o 
réu de alta traição assim o é. Kant, quem fez 
uso do modelo contratual como idéia regulado-
ra na fundamentação e na limitação do poder 
do Estado, situa o problema, na passagem do 
estado de natureza (fictício) ao estatal.
[...] na posição de Kant não se trata como 
pessoa quem <<me ameaça...constantemen-
te>>, quem não se deixa entrar em um estado 
cidadão. De maneira similar, Hobbes desperso-
naliza o réu de alta traição: pois bem este nega, 
por princípio, a constituição existente. Por con-
seguinte, Hobbes e Kant conhecem um direito 
penal do cidadão – contra pessoas que não 
delinqüem de modo persistente por princípio – 
e um direito penal do inimigo contra quem se 
desvia por princípio. Este exclui e aquele deixa 
incólume o status de pessoa. [...] o Direito pe-
nal do cidadão é o Direito de todos, o Direito 
penal do inimigo é daqueles que o constituem 
contra o inimigo: frente ao inimigo, é só coação 
física, até chegar à guerra (JAKOBS; MELIÁ, 
2005, p. 28, 29).

Nessa esteira, ao discorrer acerca do Direito Penal 
do Inimigo trabalhado por Jakobs, Sánchez aduz que é 
considerado como inimigo aquele indivíduo que, “me-
diante seu comportamento, sua ocupação profissional 
ou, principalmente, mediante sua vinculação a uma or-
ganização, abandonou o Direito de modo supostamente 
duradouro e não somente de maneira incidental” (SÁN-
CHEZ, 2002, p. 149).

Assim, seriam considerados como inimigos aqueles 
que não garantissem a mínima segurança cognitiva de 
seu comportamento pessoal, manifestando o referido 
déficit através de sua conduta (SÁNCHEZ, 2002, p. 149).

Por sua vez, ao discorrer acerca das características 
do Direito Penal de inimigos, Silva Sánchez afirma, se-
gundo Jakobs, que seriam:

[...] a ampla antecipação da proteção penal, 
isto é, a mudança de perspectiva do fato pas-
sado a um por vir; a ausência de uma redução 
de pena correspondente a tal antecipação; a 
transposição da legislação jurídico-penal à le-
gislação de combate; e o solapamento de ga-
rantias processuais (SÁNCHEZ, 2002, p. 149).

Nessa esteira, conforme os ensinamentos de Jakobs 
e Meliá, o Direito Penal do Inimigo se caracteriza por 
três elementos, constatando-se em primeiro lugar um 
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amplo adiantamento da punibilidade, considerando-se 
o fato cometido; em segundo lugar, a previsão de pe-
nas desproporcionalmente altas, com ênfase na ante-
cipação da punição; em terceiro lugar a relativização ou 
inclusive supressão de determinadas garantias proces-
suais (JAKOBS; MELIÁ, 2005, p. 67).

Assim, dispõe Bonho:

Como o inimigo é uma não-pessoa, a qual o 
Estado visa combater e neutralizar, a ele não 
são previstos os direitos e garantias proces-
suais a que os cidadãos têm direito. Dessa 
forma, o inimigo não pode ser tratado como 
sujeito processual, pois ‘com seus instintos e 
medos põem em perigo a tramitação ordenada 
do processo’ (BONHO, 2006).

Por sua vez, acerca do Inimigo no Direito Penal, 
sábio o ensinamento de Zaffaroni ao afirmar que a es-
sência do tratamento que diferencia àqueles que são 
considerados como inimigos decorre do fato de que a 
estes se nega sua condição de pessoa, sendo apenas 
considerado sob o aspecto de ente daninho, ou seja, 
estabelece-se uma distinção entre cidadãos, considera-
dos como pessoas, e inimigos, não pessoas, privando-
-lhes determinados direitos individuais, ressaltando o 
autor sua incompatibilidade com o Estado de Direito 
(ZAFFARONI, 2007, p. 18).

Desses ensinamentos extrai-se que a Teoria do Di-
reito Penal do Inimigo defende a existência de dois di-
reitos penais, porém, dentro de um só contexto jurídico-
-penal, quais sejam o Direito Penal dos cidadãos, ou 
seja, daqueles que eventualmente venham a incorrer em 
um ilícito criminal, mas que, no entanto, demonstrem 
capacidade de conviver conforme as regras do trato so-
cial, e outro Direito Penal para os inimigos, entendidos 
como aqueles que por características específicas são 
considerados verdadeiros inimigos do Estado, diga-se 
“não cidadãos”, prevalecendo neste último à relativiza-
ção de direitos e garantias fundamentais, a despropor-
cionalidade das penas e o avanço da punibilidade. 

4 OS DIREITOS E GARAnTIAS 
FUnDAMEnTAIS

Direitos e garantias fundamentais tratam-se de pro-
teções basilares intimamente ligadas aos direitos huma-
nos, constituindo-se verdadeiras limitações ao poder 
estatal, visando coibir sua atuação arbitrária e desme-
dida, havendo, pois, um patamar mínimo e intangível de 
direitos a ser observado.

Nesse sentido, Bonavides apud Hesse, afirma que 

os direitos fundamentais objetivam criar e manter os 
pressupostos basilares de uma vida na liberdade e na 
dignidade humana (BONAVIDES, 2011, p. 560).

Por sua vez, José Afonso da Silva apud Maurice 
Hauriou, afirma que “não basta que um direito seja re-
conhecido e declarado, é necessário garanti-lo, porque 
virão ocasiões em que será discutido e violado” (SIL-
VA, 2011, p. 186).

Nesse contexto, José Afonso da Silva apud Ruy Bar-
bosa e Sampaio Dória, ensina que:

Ruy Barbosa já dizia que uma coisa são os 
direitos, outra as garantias, pois devemos 
separar, “no texto da lei fundamental, as dis-
posições meramente declaratórias, que são 
as que imprimem existência legal aos direitos 
reconhecidos, e as disposições assecurató-
rias, que são as que, em defesa dos direitos, 
limitam o poder. Aquelas instituem os direi-
tos; estas, as garantias: ocorrendo não raro 
juntar-se, na mesma disposição constitucio-
nal, ou legal, a fixação da garantia, com a de-
claração do direito”. Não são nítidas, porém 
as linhas divisórias entre direitos e garantias, 
como observa Sampaio Dória, para quem “os 
direitos são garantias, e as garantias são di-
reitos”, ainda que se procure distingui-los. 
Nem é decisivo, em face da Constituição, 
afirmar que os direitos são declaratórios e as 
garantias assecuratórias, porque as garantias 
em certa medida são declaradas e, às vezes, 
se declaram os direitos usando forma assecu-
ratória (SILVA, 2011, p. 186).

Acerca do assunto, Bonavides orienta que “de nada 
valeriam os direitos ou as declarações de direitos se não 
houvesse pois as garantias constitucionais para fazer re-
ais e efetivos esses direitos” (BONAVIDES, 2011, p. 532).

Explica o referido autor que a garantia constitucio-
nal é a mais alta garantia de um ordenamento jurídico, 
encontrando-se acima das garantias legais e ordinárias, 
face a superioridade hierárquica da Constituição Fede-
ral, condicionando tanto o legislador comum, como os 
titulares dos Poderes, os quais encontram-se obrigados 
a respeitar os direitos resguardados pela Norma Supre-
ma (BONAVIDES, 2011).

Sobre o tema, leciona Gilmar Ferreira Mendes (2012, 
p. 116):

Os direitos fundamentais são concebidos, ori-
ginariamente, como direitos subjetivos públi-
cos, isto é, como direitos do cidadão em face 
do Estado. Se se considerar que os direitos 
fundamentais são prima facie direitos contra 
o Estado, então parece correto concluir que 
Todos os poderes e exercentes de função pú-
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blicas estão diretamente vinculados aos pre-
ceitos consagrados pelos direitos e garantias 
fundamentais.

Nesse sentido, Gomes e Bianchini esclarecem que 
no Estado Constitucional e Democrático de Direito a 
Constituição contém um núcleo intangível relacionado 
a direitos fundamentais, de tal forma que o conteúdo 
das normas que compõem o ordenamento jurídico en-
contra-se afetadas por aquela norma básica (GOMES; 
BIANCHINI, 2002).

Desse modo, afirma-se que “o Direito, compreen-
dido desse modo como um sistema de garantias, não 
somente é condicionante, senão também condicionado, 
especialmente em sua “substância” (em seu conteúdo)” 
(GOMES; BIANCHINI, 2002, p. 62).

No entanto, em que pese o referido patamar dos 
direitos fundamentais, os mesmos são passíveis de 
restrições, as quais, se ressalte, são limitadas, e seus 
limites decorrem da própria Constituição, havendo em 
nosso texto constitucional expressa vedação a qualquer 
proposta tendente a abolir direitos e garantias individu-
ais (MENDES, 2012).

4.1 PRINCÍPIOS, DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS NA PERSECUÇÃO 
CRIMINAL

Cumpre aqui brevemente se destacar os mais re-
levantes princípios, direitos e garantias fundamentais 
aplicados à persecução criminal, os quais são consi-
derados em nosso ordenamento jurídico como um pa-
tamar mínimo de direitos a serem respeitados, e infor-
mam todo sistema jurídico penal e processual penal.

Concebido como um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil, o princípio da dignidade da pes-
soa humana encontra-se previsto no artigo 1º, inciso 
III, da nossa Constituição Federal, o qual serve de em-
basamento e dá conformidade a uma gama de direitos 
existentes em nosso sistema jurídico-constitucional de-
mocrático, e nas demais normas ordinárias.

Em conformidade com a lição de Marcelo Novelino:

Dentre os fundamentos do Estado brasileiro, a 
dignidade da pessoa humana possui um papel 
de destaque. Núcleo axiológico do constitu-
cionalismo contemporâneo, a DPH é o valor 
constitucional supremo que irá informar a 
criação, a interpretação e a aplicação de toda 
a ordem normativa constitucional, sobretudo, 
o sistema de direitos fundamentais (NOVELI-
NO, 2009, p.347).

Por sua vez, o princípio do devido processo legal, 
insculpido no artigo 5º, inciso LIV, de nossa Lei Maior, 
assegura que “ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal”.

Ao lecionar acerca do referido princípio, Paulo Ran-
gel (2011):

O princípio significa dizer que se devem respeitar 
todas as formalidades previstas em lei para que haja 
cerceamento da liberdade (seja ela qual for) ou para 
que alguém seja privado de seus bens. [...] A tramita-
ção regular e legal de um processo é a garantia dada ao 
cidadão de que os seus direitos serão respeitados, não 
sendo admissível nenhuma restrição aos mesmos que 
não prevista em lei.

Quanto ao direito a contraditório, assegurado no ar-
tigo 5º, LV, da Constituição de 1988, Paulo Rangel ensi-
na que o referido princípio não foi consagrado somente 
na Constituição da República, encontrando-se também 
previsto na Convenção Americana sobre os Direitos Hu-
manos, chamada de Pacto de São José da Costa Rica, 
o qual foi aprovado pelo Congresso Nacional, através 
do Decreto Legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992 
(RAGEL, 2011).

Desse modo, o referido princípio “impõe que às par-
tes deve ser dada a possibilidade de influir no convenci-
mento do magistrado, oportunizando-se a manifestação 
sobre os atos que constituam a evolução processual” 
(TÁVORA, 2014, p. 64).

Por sua vez, quanto à ampla defesa, o Prof. Renato 
Brasileiro ensina que o referido direito encontra-se dire-
tamente ligado ao princípio do contraditório, afirmando 
que a defesa garante o contraditório e através dele se 
manifesta (LIMA, 2014, p. 57).

Assim, quanto à igualdade de tratamento na defesa, 
esclarece Renato Brasileiro:

Por força da ampla defesa, admite-se que o 
acusado seja formalmente tratado de maneira 
desigual em relação à acusação, delineando 
o viés material do princípio da igualdade. Por 
consequência, ao acusado são outorgados di-
versos privilégios em detrimento da acusação, 
como a existência de recursos privativos da 
defesa, a proibição da reformatio in pejus, a 
regra do in dúbio pro reo, a previsão de revisão 
criminal exclusivamente pro reo, etc., privilé-
gios estes que são reunidos no princípio favor 
rei (LIMA, 2014, p. 58).

Acerca do princípio da presunção de inocência ou 
da não culpabilidade, Paulo Rangel informa que o mes-
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mo tem seu marco principal no final do século XVIII, em 
pleno Iluminismo, frente à necessidade de se insurgir 
ao sistema processual penal inquisitório, vigente des-
de o século XII, desprovido de toda e qualquer garantia 
(RANGEL, 2011).

Quanto à dimensão do princípio em exame, Nestor 
Távora apud George Sarmento, informa:

[...] a necessidade de ‘cristalizar a presunção 
de inocência como um direito fundamental 
multifacetário, que se manifesta como regra de 
julgamento, regra de processo e regra de trata-
mento’. Cria-se assim ‘um amplo espectro de 
garantias processuais que beneficiam o acusa-
do durante as investigações e a tramitação da 
ação penal’, porém, ‘sem impedir que o Estado 
cumpra sua missão de investigar e punir os 
criminosos, fazendo uso de todos os instru-
mentos de persecução penal previstos em lei’, 
assegurando o combate legítimo e efetivo da 
criminalidade (TÁVORA, 2014, p. 61).

Assim, constata-se que “qualquer medida de coer-
ção pessoal contra o acusado somente deve ser adota-
da se revestida de caráter cautelar e, portanto, se extre-
mamente necessária” (RANGEL, 2011).

No que tange ao princípio nemo tenetur se detegere, 
também conhecido por princípio da autodefesa, ou da 
inexigibilidade de autoincriminação, Renato Brasileiro 
apud Maria Elizabeth Queijo, ensina que:

[...] como direito fundamental, o princípio do 
nemo tenetur se detegere ‘obejtiva proteger o 
indivíduo contra excessos cometidos pelo Es-
tado, na persecução penal, incluindo-se nele o 
resguardo contra violências físicas e morais, 
empregadas para compelir o indivíduo a coo-
perar na investigação e apuração dos delitos, 
bem como contra métodos proibitivos de inter-
rogatório, sugestões e dissimulações’ (LIMA, 
2014, p. 76).

Noutro giro, Nestor Távora ressalta que, em que pese 
os Tribunais reconhecerem o princípio da autodefesa, 
têm lhe imposto limites, como no caso da tipicidade da 
conduta do conduzido que apresenta a autoridade poli-
cial documentos falsos visando burlar sua identificação 
(TÁVORA, 2014, p. 85).

Acerca do princípio da proporcionalidade, Renato 
Brasileiro aduz que em sede processual penal trata-se 
de uma limitação do Poder Público em se agir, tratando-
-se de uma condicionante à atividade estatal, conforme 
o princípio da razoabilidade (LIMA, 2014, p. 91).

Por sua vez, Nestor Távora destaca que “o princí-
pio da proporcionalidade não pode ser invocado para se 

sobrepor a garantias e direitos individuais do acusado, 
especialmente no Brasil (país com histórico peculiar de 
violações aos direitos humanos) [...]” (TÁVORA, 2014, 
p. 83).

Por fim, quanto ao princípio da humanidade, leciona 
Bitencourt (2011, p. 47):

Esse princípio sustenta que o poder punitivo 
estatal não pode aplicar sanções que atinjam a 
dignidade da pessoa humana ou que lesionem 
a constituição físico-psíquica dos condenados. 
A proscrição de penas cruéis e infames, a proi-
bição de tortura e maus-tratos nos interrogató-
rios policiais e a obrigação imposta ao Estado 
de dotar sua infraestrutura carcerária de meios 
e recursos que impeçam a degradação e a des-
socialização dos condenados são corolários 
do princípio da humanidade.

Contudo, o mesmo doutrinador ensina que “o Di-
reito Penal não é necessariamente assistencial e visa 
primeiramente à Justiça distributiva, responsabilizando 
o delinquente pela violação da ordem jurídica” (BITEN-
COURT, 2011, p. 47).

Dessa forma, observa-se a presença de inúmeros di-
reitos e garantias asseguradas em nosso sistema cons-
titucional vigente àqueles que venham a incorrer em um 
ilícito criminal, os quais, ressalte-se, foram adquiridos 
secularmente mediante inúmeras lutas, passando-se 
a respeitar o homem como tal, e não como um mero 
objeto.

5 PERSECUÇÃO CRIMInAL: A 
RELATIVIZAÇÃO DE DIREITOS E 
GARAnTIAS

Como visto, a ciência penal vive um constante dile-
ma, qual seja o de cumprir o seu papel na proteção dos 
bens jurídicos a que lhes são atribuídos competência, 
contudo, respeitando o ser humano como tal. 

Assim, cumpre iniciar o presente tópico com uma 
metáfora trazida por Luiz Flavio Gomes e Alice Bianchi-
ni, quanto à atuação do Direito Penal frente a atual cri-
minalidade globalizada:

Valendo-nos da imagem do elefante e dos ra-
tos, dá para dar uma ideia (bastante aproxima-
da) do que vem ocorrendo com o tradicional 
Direito penal, que é, em termos de velocidade, 
um verdadeiro elefante (tendo em conta que se 
funda na pena de prisão e exige, conseqüen-
temente, o devido processo legal clássico: 
investigação burocratizada, denúncia provas, 
instrução demorada, contraditório, ampla de-
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fesa, sentença, recursos, tribunais lentos e 
abarrotados etc.). A criminalidade da era pós-
-industrial e, agora, da globalização, por seu 
turno, é velocíssima (tanto quanto os ratos). 
[...] Logo percebeu-se que a velocidade do ele-
fante, mesmo já deformado, ainda assim, era 
incompatível com a rapidez da criminalidade. 
O processo de motorização e, depois, de tur-
binação de suas patas deu-se nas três últimas 
décadas do século XX: amplo processo de cri-
minalização, modificação constante do Código 
Penal, aprovação massiva de leis especiais, 
incremento dos tipos de perigo abstrato, agra-
vamento de penas, novos tipos penais, flexibili-
zação de praticamente todas as garantias pro-
cessuais e penais, corte de direitos e garantias 
fundamentais, flexibilização da prisão cautelar, 
proibição do direito de apelar, tutela prioritária 
de bens jurídicos supraindividuais (saúde pú-
blica, consumidor, segurança viária etc.), ante-
cipação da tutela penal, admissão da transação 
penal, prêmios para o colaborador da Justiça, 
plea bargaining etc. Conseqüência: o elefante 
(o Direito penal tradicional) tornou-se irreco-
nhecível (GOMES; BIANCHINI, 2002, p. 34).

Nessa seara, ao discorrer acerca do autoritarismo 
cool no século XXI, Zaffaroni esclarece que se esti-
mulou uma legislação inquisitória, com a presença de 
elementos provenientes da Idade Média, tais como es-
piões, delatores, procedimentos secretos e etc., apli-
cadas a um conjunto de infrações designadas como 
crime organizado, afirmando tratar-se de “hipóteses 
conflitivas heterogêneas que, como fica óbvio, não 
podem ser neutralizadas com medidas idênticas [...]”. 
(ZAFFARONI, 2007, p. 62).

Por sua vez, ao discorrer acerca do aparecimento 
de novos riscos, Silva Sánchez expõe o surgimento de 
novas técnicas capazes de produzir resultados especial-
mente lesivos, e o surgimento de modalidades de novo 
cunho que se projetam sobre espaços da tecnologia, 
chamada de ciber-delinqüência, ressaltando “a vin-
culação do progresso técnico e o desenvolvimento de 
formas de criminalidade organizada, que operam inter-
nacionalmente e constituem claramente um dos novos 
riscos para os indivíduos (e os Estados)” (SÁNCHEZ, 
2002, p. 29).

Nesse contexto, resta evidenciado o crescente e ve-
loz fortalecimento de determinados grupos criminosos, 
de determinadas práticas ilícitas repugnantes e extre-
mamente maléficas a toda a sociedade, e assim, uma 
forte tendência inquisitiva do Estado em seu ius punien-
di na busca por desmantelar as referidas organizações 
criminosas e conter o seu avanço, bem como no com-
bate a tais crimes, dando ensejo à relativização de direi-

tos e garantias fundamentais na persecução criminal.
Com a referida tendência inquisitória, têm-se obser-

vado um Direito Penal cada vez mais seletivo, preventi-
vo e do autor, caminhando, mesmo que timidamente a 
um Direito Penal do inimigo, frente à caracterização de 
certos tipos penais que autorizam uma ação mais enér-
gica do Poder estatal em sua prevenção e repressão, e 
a imposição de determinadas medidas de segurança ao 
invés de uma sanção definitiva.

Nessa seara, cumpre aqui trazer os ensinamentos de 
Silva Sánchez quanto às velocidades do Direito Penal, 
destacando-se na primeira, a prisão, na qual se deve 
observar rigidamente os princípios político-criminais 
clássicos, as regras de imputação e os princípios pro-
cessuais, e uma segunda velocidade, nos casos em que 
se haveria de aplicar penas restritivas de direitos ou pe-
cuniárias, se admitindo uma flexibilização proporcional 
daqueles princípios e regras, e uma terceira velocidade 
do Direito Penal, na qual concorre uma ampla relativiza-
ção de garantias, regras de imputação e critérios pro-
cessuais (SÁNCHEZ, 2002).

Destarte, ao discorrer acerca da terceira velocidade 
do Direito Penal, Silva Sánchez ensina que:

 
[...] o âmbito dos “inimigos”, caracterizado 
até agora pela ausência da ”segurança cog-
nitiva” das condutas, mostre ainda em alguns 
casos uma dimensão adicional, complemen-
tar, de negação frontal dos princípios políti-
cos ou socioeconômicos básicos de nosso 
modelo de convivência. Da mesma forma, 
em casos dessa natureza (criminalidade de 
Estado, terrorismo, criminalidade organizada) 
surgem dificuldades adicionais de persecução 
e prova. Daí por que, nesses âmbitos, em que 
a conduta delitiva não somente desestabiliza 
uma norma em concreto, senão todo o Direi-
to como tal, se possa discutir a questão do 
incremento das penas de prisão concomitan-
temente a da relativização das garantias subs-
tantivas e processuais. Porém, em todo caso 
convém ressaltar que o direito Penal da tercei-
ra velocidade não pode manifestar-se senão 
como o instrumento de abordagem de fatos 
“de emergência”, uma vez que expressão de 
uma espécie de “Direito de guerra” com o qual 
a sociedade, diante da gravidade da situação 
excepcional de conflito, renuncia de modo 
qualificado a suportar os custos da liberdade 
de ação (SÁNCHEZ, 2002, p. 150).

Por sua vez, acerca de quem será considerado o 
inimigo, ou seja, receberá um tratamento diferenciado 
pelo Direito Penal, diga-se, será o sujeito passivo, frente 
determinadas características, de uma atuação mais fe-
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roz na persecução criminal e no cumprimento das penas, 
Zaffaroni aduz que no exercício do poder punitivo foram 
sempre aqueles que exerceram o poder que individua-
lizaram o dito inimigo, o fazendo da forma que melhor 
lhes conviesse, conforme seus interesses, dependendo 
das circunstâncias políticas e econômicas, aplicando tal 
etiqueta aos que lhes enfrentavam ou incomodavam, seja 
de forma real ou potencial (ZAFFARONI, 2007, p. 82).

Nessa conjuntura, Zaffaroni alerta quanto aos pe-
rigos de quem o Estado, detentor do ius puniendi, irá 
taxar como inimigo e direcionar seu autoritarismo inqui-
sitorial, discorrendo acerca dos inimigos considerados 
ao longo do tempo, conforme o contexto sociopolítico 
e econômico vivenciado, quais sejam, o terrorismo, os 
imigrantes, os diferentes, aqueles que de certo modo 
são considerados uma ameaça aos interesses do poder 
(ZAFFARONI, 2007).

No entanto, não se pode olvidar que o conjunto de di-
reitos e garantias fundamentais assegurados ao investi-
gado, ou réu em uma ação penal, acaba por dificultar a 
persecução penal, tornando o processo, um conjunto de 
formalismos, dando ensejo a sua morosidade e sujeição 
a inúmeras nulidades, bem como acaba por dificultar a 
atuação da autoridade policial, que agindo em conformi-
dade com os ditames legais, tem sua atividade limitada, 
o que de certo modo favorece a crescente onda de cri-
minalidade.

Por outro lado, a história nos mostra as atrocidades 
cometidas quando se concentra grande parcela de po-
der ao Estado e a suas Instituições, conferindo-se pou-
cas garantias aos cidadãos, sem a necessidade de se 
tecer maiores comentários.

Dessa forma, é notória a colisão entre direitos funda-
mentais, se tendo de um lado o Estado Democrático de 
Direito somado a um conjunto de garantias individuais, 
e de outro, a paz social, ou seja, o dever/poder de pu-
nir do Estado e de garantir a segurança da coletividade, 
face ao dever de se respeitar e resguardar os direitos e 
garantias individuais.

A respeito, Bitencourt:

[...] o Direito Penal pode ser estruturado a partir 
de uma concepção autoritária ou totalitária de 
Estado, como instrumento de persecução aos 
inimigos do sistema jurídico imposto, ou a par-
tir de uma concepção Democrática de Estado, 
como instrumento de controle social limitado 
por meio do consenso alcançado entre os cida-
dãos de uma determinada sociedade (BITEN-
COURT, 2014, p. 42).

Assim, o referido autor ao tomar por base o sistema 

político instituído em nossa Constituição de 1988, afir-
ma que o Direito Penal no Brasil deve ser concebido e 
estruturado a partir de uma concepção democrática do 
Estado de Direito, respeitando os princípios e garantias 
reconhecidos em nossa Carta Magna, ou seja, o ius pu-
niendi deve se submeter às regras democráticas para o 
alcance de uma justiça equitativa (BITENCOURT, 2014).

Quanto ao tema, Gomes e Bianchini apud Carrara, 
ensinam que:

[...] o processo penal ‘deve observar estrita-
mente o direito dos honestos que queiram a 
repressão; e também o direito dos processa-
dos, que desejam não ser condenados senão 
quando seja evidenciada sua culpa [...]; porque 
o magistério penal deve ser protetor e não vio-
lador do direito; o rito processual serve aos 
honestos não só quando os ajuda a descobrir 
o delinqüente, senão também quando os pre-
serva da possibilidade de ser vítima de erro 
judicial; assim como ajuda ao acusado quando 
impede que se imponha um castigo que, exce-
dendo a devida media, seria antijurídico, todos 
os preceitos relativos ao procedimento penal, à 
competência, à forma, à defesa, à liberdade e 
à amplitude do debate, e assim também a re-
gularidade da prova e da decisão pertencem à 
ordem pública, porque interessam a todos os 
cidadãos e são instrumentos da proteção do 
direito, e nisso reside a razão de ser da autori-
dade social e a legitimidade do governo que al-
guns poucos exercitam sobre muitos’ (GOMES; 
BIANCHINI, 2002, p. 144).

Destarte, correto o ensinamento do Prof. Eugênio 
Pacelli, ao afirmar que “o devido processo penal cons-
titucional busca, então, realizar uma Justiça Penal sub-
metida à exigência de igualdade efetiva entre os ligan-
tes” (PACELLI, 2011, p. 08).

Dessa forma, observa-se que “se a lógica que go-
verna o ius puniendi é a da prevenção (da violência), a 
que alimenta o ius poenale é das garantias (para evitar 
a violência estatal)” (GOMES; BIANCHINI, 2002, p. 62).

Por fim, pertinente o ensinamento de Carnelutti ao 
afirmar que “o homem não tem outro modo para resol-
ver o problema do futuro a não ser o de olhar o passado; 
somente a contemplação do passado pode permitir-
-lhe captar, como em um espelho, o segredo do futuro” 
(CARNELUTTI, 2009, fl. 83).

6 COnCLUSÃO

Frente à problemática aqui sucintamente apresen-
tada, chega-se à conclusão de que face a atual crimi-
nalidade, a qual se encontra amplamente fortalecida e, 
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caminha, infelizmente, sempre à frente de nossa legis-
lação criminal, faz-se necessário um Direito Penal mais 
forte, rígido, e enérgico, apto a cumprir o seu papel 
preventivo, resguardando os bens mais importantes ao 
convívio em sociedade.

Por sua vez, claro é o atentado à dignidade da pes-
soa humana, ainda mais em um Estado Democrático 
de Direito, se considerar suspeitos de um ilícito cri-
minal como não cidadãos, ou seja, como verdadeiros 
inimigos do Estado, impondo-lhes sanções de guerra, 
sem observância a um devido processo legal na for-
mação da culpa.

Outro fator a ser levado em consideração é a atual 
e sem precedentes crise no sistema prisional viven-
ciada em nosso país, onde a maior parte da população 
carcerária é composta por presos provisórios, ou seja, 
em prisão cautelar, caracterizando o aspecto protecio-
nista e generalizado do nosso Direito Penal, bem como 
as precárias condições dos centros prisionais, consi-
derados verdadeiras “escolas do crime”, os quais não 
cumprem o seu papel ressocializador, e ainda, a sele-
tividade econômica infelizmente impregnada em nosso 
sistema jurídico-penal, onde acabam encarcerados, de 
fato, apenas os hipossuficientes economicamente, em 
que pese os crimes mais danosos serem praticados por 
aqueles que possuem mais recursos.

Logo, conclui-se pela necessidade de um meio ter-
mo, pela razoabilidade entre a persecução penal e os 
direitos e garantias individuais, sob pena de um retro-
cesso ao estado de barbárie, de se eliminar inúmeros 
direitos adquiridos mediante lutas seculares, de se con-
siderar o ser humano uma coisa, dando ferramentas ao 
Estado para agir conforme seus interesses.

Um dos grandes riscos observados quanto à rela-

tivização de direitos e garantias fundamentais na per-
secução criminal, mais precisamente na configuração 
do inimigo, foi o fato de o inimigo ser quem o Estado, 
detentor do poder, considerar como tal, ou seja, quem o 
soberano entender como uma ameaça à ordem pública, 
e aos seus interesses.

Desse modo, observou-se que a cada momento histó-
rico se têm novos inimigos de acordo com determinados 
fatores daquela época, residindo aí o perigo, como de-
monstrado. Hoje podem ser considerados como inimigos 
os criminosos em massa, os corruptos etc., e amanhã, 
o diferente (seja pela cor de sua pele, seu idioma, pela 
origem geográfica de sua terra natal etc.), os simpatizan-
tes de determinados partidos políticos ou determinados 
grupos sociais, legitimando-se, assim, as atrocidades, 
conforme o interesse das classes dominantes.

Deve-se ressaltar ainda, o período de turbulência 
política e econômica que enfrenta nossa singela Repú-
blica, chegando-se ao ponto de determinados grupos 
sociais clamarem pelo retorno de um regime autoritário, 
ditatorial, marcado por inúmeras atrocidades. 

Assim, em que pese à efetiva necessidade de um 
Direito Penal mais forte, não se pode olvidar os riscos 
de sua tendência inquisitória, dos perigos de sua relati-
vização de direitos e garantias, de se concentrar muito 
poder nas mãos do Estado, e de se considerar supostos 
criminosos como inimigos, entendendo, pois, pela ne-
cessidade de um Direito Penal equilibrado, baseado na 
razoabilidade, em observância ao princípio da igualdade 
material, tratando-se os iguais de forma igual, e os desi-
guais de forma desigual, contudo, se respeitando, acima 
de tudo, a dignidade da pessoa humana, e um patamar 
mínimo de direitos e garantias fundamentais, cláusulas 
pétreas em nossa Constituição Federal.
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Resumo
O presente trabalho consiste em um estudo sobre a delação premiada, voltado para a sua aplicabilidade, 
especificamente quanto aos aspectos de sua constitucionalidade. A pesquisa abrange conhecimentos básicos 
sobre o referido instituto jurídico, sua introdução no ordenamento pátrio, bem como os conflitos que ocorrem e 
que versam sobre esse instituto. Nesse sentido, é de grande valia compreender o surgimento e a sua evolução, 
ressaltando sua importância na Itália, como forma de combater a máfia, na Operação Mãos Limpas, bem como 
na Inglaterra e nos Estados Unidos. O dito método foi muito eficaz e conseguiu atenuar a prática de delitos 
pelas associações criminosas. Além disso, busca-se demonstrar as controvérsias referentes ao tema, como sua 
incidência no combate ao crime organizado no Brasil e se, de alguma forma, há infringência a algum princípio ou 
norma constitucional. Essa pesquisa tem por escopo a análise da aplicabilidade desse instrumento de combate 
ao crime organizado, explanando-se sobre sua efetividade, além da grande visibilidade que a colaboração 
premiada tem conquistado na elucidação dos crimes de colarinho branco. Por fim, pretende-se estabelecer 
reflexões, visando responder se esse método deve ou não continuar sendo utilizado pela justiça brasileira, caso 
venha afrontar a Constituição da República.

Palavras-chave: Colaboração. Constitucionalidade. Aplicabilidade. Delação. 

AN ANALYSIS OF CONSTITUTIONALITY INSTITUTE LEGAL PLEA BARGAINING

Abstract
This work consists on a study about awarded deletion, it is that, facing its applicability, more specifically 
about constitutionality aspects. That research covers basic knowledge about this legal institute, its 
introduction to parental planning like the conflicts that occurs and deals with this lower bound. Being 
discussed in universities, law offices and in all society. In that sense, it needs to be understood, the evolve 
beginning, highlighting its importance in Italy, next to mafia combat, in clean hands operation, like in 
England and the United States. This method was a lot effective and could attenuate the practice of offenses 
by those criminal associations. Besides that, tries to demonstrate the controversies about the topic, like 
its incidence in criminal combat organized on Brazil and if somehow infringes at first or constitutional 
provision. This research has the scope of the analysis and the applicability of this combat instrument to 
the organized crime, it will explain about its effectiveness and the big visibility that awarded collaboration 
have won in elucidations of Colarinho Branco crimes. By ending, pretends to establish reflections seeing 
answer if these methods should or not continue being used by Brazilian justice, if this, come to affront 
the republic constitution.

Keywords: Collaboration. Applicability. Constitutionality Deletion awarded.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.1, p. 67-76, out.2015./mar.2016  ISSN 2237-4469

67

InTRODUÇÃO

Antes de mais, é pressuposto para a devida compre-
ensão do tema a extensão do significado trazido pela 
palavra delatar. Segundo o dicionário Aurélio (1986, p. 
531): “Origina-se do latim: delatione. Delatar significa 
denunciar, revelar (crime ou delito); acusar. Também 
pode significar acusar como autor de crime ou delito, ou 
ainda deixar perceber; denunciar, revelar”.

O Instituto jurídico em estudo, tem como fato gerador 
a conduta do acusado de determinado crime em fornecer 
informações de grande relevância para a investigação do 
delito em que este tenha participado, auxiliando, de forma 
direta, na investigação dos demais autores. Cumpre res-
saltar que o referido meio de prova acima mencionado é 
uma subespécie da colaboração premiada.

Segundo De Plácido e Silva (2001, p. 247):

Delação significa: Originado de delatio, de de-
ferre (na sua acepção de denunciar, delatar, 
acusar, deferir), é aplicado na linguagem foren-
se mais propriamente para designar a denúncia 
de um delito, praticado por uma pessoa, sem 
que o denunciante (delator) se mostre parte 
interessada diretamente na sua repressão, 
feita perante autoridade judiciária ou policial, 
a quem compete a iniciativa de promover a 
verificação da denúncia e a punição do crimi-
noso. [...]  Desse modo, mais propriamente, 
emprega-se o vocábulo delação para indicar a 
denúncia ou acusação que é feita por uma das 
próprias pessoas que participam da conspira-
ção, revelando uma traição aos próprios com-
panheiros (SILVA, 2001, p. 247).

A consequência da referida conduta, será que o “al-
cagueta” ou “colaborador” será beneficiado com a di-
minuição da pena ou até, em certos casos, ser extinta 
a sua punibilidade. Como exemplo, pode-se citar o art. 
8º, parágrafo único, da Lei 8.071/90, que assim prevê: 

Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão 
a pena prevista no art. 288 do Código Penal, 
quando se tratar de crimes hediondos, práti-
ca da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins ou terrorismo.  
Parágrafo único. O participante e o associado 
que denunciar à autoridade o bando ou quadri-
lha, possibilitando seu desmantelamento, terá 
a pena reduzida de um a dois terços.

O Instituto possui aplicabilidade em qualquer crime. 
porém, tem reiterada aplicação nos crimes de grande 
vulto, quais sejam: aqueles praticados por associações 
e organizações para o crime (BRASIL, 2013).

A Colaboração vem sendo um meio de atenuar a 
grande discrepância que há entre os preparos tecnológi-
cos e as novas formas de crimes praticados no sistema 
normativo pátrio. O Instituto em estudo, faz com que 
reste equilibrada a relação jurídica penal, não apenas 
contra as organizações criminosas, mas face a todos 
os crimes previstos no ordenamento. Grande debate in-
cide quanto à sua aplicação em detrimento da norma 
fundamental.

Vários doutrinadores atestam a inconstitucionalida-
de do supracitado instituto, por supostamente transgre-
dir os princípios básicos da norma fundamental, além 
dos preceitos éticos e morais adquiridos em virtude do 
Estado Democrático de Direito. 

Em outra vertente, existe a tese de sua conformi-
dade com a Constituição e eficácia perante o processo 
penal constitucional, visto que, tem obtido bons frutos 
por dirimir o caos que assola esse país, chamado de 
impunidade.

Para Nucci, é um preço a se pagar. O referido autor 
defende esse “mal necessário” que é a delação premia-
da como escreve em sua obra: 

A delação premiada: “[...] significa a possibilida-
de de se reduzir a pena do criminoso que entre-
gar o(s) comparsa(s). É o ‘dedurismo’ oficializa-
do, que, apesar de moralmente criticável, deve 
ser incentivado em face do aumento contínuo 
do crime organizado. É um mal necessário, pois 
trata-se da forma mais eficaz de se quebrar a 
espinha dorsal das quadrilhas (atualmente as-
sociações criminosas), permitindo que um de 
seus membros possa se arrepender, entregan-
do a atividade dos demais e proporcionando ao 
Estado resultados positivos no combate à crimi-
nalidade (NUCCI, 2007, p.716).

Diante do conflito que rodeia o tema, mister se faz 
analisar a violação à Constituição Federal, pois assim 
pode-se ter a certeza se o instituto continuará a ser apli-
cado, sendo esse o tema da pesquisa.

Este trabalho foi baseado em uma pesquisa biblio-
gráfica através de livros, revistas, jornais, periódicos, 
publicações avulsas, doutrinas, artigos na internet, leis, 
projetos e portarias.

1 InTRODUÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA 
nO MUnDO 

1.1 ORIGEM HISTÓRICA

O ato de delatar sucede desde os primórdios da hu-
manidade, pois a traição é algo que já ocorre desde as 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

68

Revista Juris Rationis, Ano 9, n.1, p. 67-76, out.2015./mar.2016  ISSN 2237-4469

primícias. Neste diapasão, pode-se citar Judas Iscario-
tes, discípulo de Jesus Cristo que, segundo o evangelho, 
entregou o Messias aos Romanos por 30 moedas de 
prata (Mateus 27:3).

Com o passar do tempo, o instituto galgou espaço, 
passando a ser cada vez mais utilizado, como na era 
medieval, mais especificamente no período conhecido 
pelos iluministas como “século das trevas”. Em tal perí-
odo, a confissão por meio de sofrimento era vangloria-
da pelo povo. Quando feita espontaneamente, a reação 
popular era de forma diversa, inclusive incidindo uma 
presunção de falsidade dos fatos alegados pelo acusa-
do, por não ocorrer mediante tortura.

Nos tempos contemporâneos, demonstra-se a di-
mensão que se tomou este instituto, visto que é eficaz 
em todo o mundo. Pela forma inquisitória de ser aplica-
da, a delação causa um grande conflito entre o garantis-
mo e a eficácia da persecução criminal, tema discutido 
até o presente momento e objeto deste estudo.

1.1.1 Delação Premiada no Direito Americano

Nos Estados Unidos da América, conforme os ensi-
namentos de Guidi (2006, p. 105) como forma de cola-
boração processual existe a figura do plea bargaining, 
onde a acusação negocia a pena com o acusado cola-
borador. Lá o Parquet é o titular para a propositura da 
ação e o poder de atuação desse órgão é bem amplo, 
podendo conduzir investigações policiais, não propor 
ação penal (independente de manifestação do magis-
trado), realizando acordos com a defesa ou levando o 
processo ao judiciário para sua solução.

Tal meio é uma forma de apresentar eficácia e no-
toriedade de resultados à sociedade. Oportuno lembrar 
que sua Constituição foi promulgada em 1787, na qual 
se atribui a cada Estado-Membro a autonomia para le-
gislar sobre matéria processual penal, desde que res-
peitado o federal rules of evidence, enquanto limitação 
imposta pela norma fundamental deste país.

No método supracitado, o ministério público coor-
dena as provas na frase pré-processual com ampla dis-
cricionariedade para barganhar e solucionar se haverá a 
continuidade da peça investigatória. Em uma ótica com-
parativa com a delação, elas divergem no fato de que 
a plea bargaining não exige necessariamente a impu-
tação de um terceiro para que seja utilizado o instituto, 
criando, desta forma, o espaço para a busca da verdade 
transacionada entre a acusação e a defesa na fase pré-
-processual.

É importante frisar a existência de duas formas de 
plea bargaining, isto é, colaboração negociada. A pri-

meira é a charge bargaining, na qual o investigado se 
declara culpado e a acusação é modificada pelo Minis-
tério Público, substituindo o delito original para outro de 
menor gravidade. A segunda é a sentence bargaining, 
que ocorre sempre depois do reconhecimento da culpa-
bilidade, momento no qual a acusação postula a aplica-
ção de uma pena mais amena. Geralmente tem incidên-
cia nos casos em que o promotor não quer diminuir as 
acusações contra o acusado, fazendo com que diminua 
a pena imposta. Essa negociação necessariamente tem 
de ser aprovada pelo juiz.

Estudos apontam que, em sua grande parte, os cri-
mes ocorridos no estado americano são solucionados 
pela delação.

1.1.2 Delação Premiada no Ordenamento 
Jurídico Italiano

No Ordenamento jurídico da Itália, ressalta-se a uti-
lização do instituto jurídico em análise contra a “máfia 
italiana”. A operação “mãos limpas” foi a válvula motriz 
do combate à corrupção no país, ganhando ampla visi-
bilidade mundial. Porém, o berço da delação no referido 
país se deu nos anos setenta, quando o instituto era 
utilizado para combater atos de terrorismo.

Como Araújo (2003, p. 79) ensina em sua obra:

No direito italiano, as origens históricas do 
fenômeno dos ‘colaboradores da Justiça’ são 
de difícil identificação; porém sua adoção foi 
incentivada nos anos 70 para o combate dos 
atos de terrorismo, sobretudo a extorsão me-
diante sequestro, culminando por atingir seu 
estágio atual de prestígio nos anos 80, quando 
se mostrou extremamente eficaz nos proces-
sos instaurados para a apuração da crimina-
lidade mafiosa. O denominado pentitismo do 
tipo mafioso permitiu às autoridades uma vi-
são concreta sobre a capacidade operativa das 
Máfias, determinando a ampliação de sua pre-
visão legislativa e a criação de uma estrutura 
administrativa para sua gestão operativa e lo-
gística (Setor de Colaboradores da Justiça). O 
sucesso do instituto ensejou, até mesmo, uma 
inflação de arrependidos buscando os benefí-
cios legais, gerando o perigo de sua concessão 
a indivíduos que não gozavam do papel aprego-
ado perante as organizações criminosas.

Grinover, com destreza, faz uma subdivisão entre os 
tipos de delatores (1995, p. 15)

No sistema Ítalo, existem várias espécies de 
delatores, dentre os quais: o arrependido, o 
dissociado e o colaborador. O arrependido é 
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aquele que abandona a associação para o cri-
me e passa todo o seu conhecimento sobre os 
fatos, impedindo que futuros crimes venham a 
ser cometidos pela mesma. O dissociado é o 
que confessa a prática dos delitos, busca ate-
nuar o prejuízo do que foi cometido e impedir 
que sejam praticados novos crimes ligados 
com a organização. Por fim, o colaborador 
auxilia materialmente na busca pelas provas 
essenciais para a elucidação dos fatos e dos 
autores.

1.1.3 Delação Premiada no Direito Alemão 

O Direito Germânico tem como espécie de delação 
a regulamentação de testemunhos ou kronzeugenrege-
lung. O referido instituto dispõe que o magistrado pode-
rá atenuar discricionariamente a pena ou não aplica-la, 
caso o agente, de maneira voluntária, se esforce para 
cessar a continuação da prática de atos do crime orga-
nizado, a produção de delito fim desta ou ainda denun-
cie a uma autoridade que possa impedir o crime de cujo 
planejamento tenha conhecimento.

1.1.4 Delação Premiada no Direito Inglês

O Crime Organizado na Inglaterra tem origem no 
contexto popular urbano nos aglomerados populares 
configurando diversos núcleos sociais que em seu in-
terior originaram grupos criminosos. Não diferente ao 
que ocorrera em outros países na Inglaterra os grupos 
criminosos aproveitaram um nicho devido às restrições 
e proibições a ramos populares de entretenimento dire-
cionados ao vício e ao prazer.

No ordenamento Inglês há duas figuras dentro dos 
entes administrativos de competência criminal, que tra-
zem a imunidade ao colaborador, denominadas como 
Immunity notice e Restricted use undretaking onde a 
primeira refere-se à imunidade de acusação com rela-
ção aos crimes formalizados, a segunda é a garantia de 
que o que for delatado não será usado em prejuízo do 
colaborador

Em 2005, o Direito Inglês teve um grande avanço 
face às organizações criminosas, com a criação da Lei 
Específica de Combate ao Crime Organizado, intitulada 
de “Serious Organised Crime and Police Act”. Tal lei pre-
vê, em seu capítulo 2.71, o instituto denominado immu-
nity from prosecution, o qual abre a possibilidade para 
o Promotor, em busca de efeitos de investigação ou 
repressão a qualquer infração penal, premiar qualquer 
pessoa com a imunidade de acusação, permutando co-
nhecimentos úteis à apuração de delitos.

2 DELAÇÃO PREMIADA nO DIREITO 
BRASILEIRO

O Direito Brasileiro teve como primórdio de tal norma 
jurídica o período das ordenações Filipinas, que possuía 
um livro que previa o referido instituto, no caso da práti-
ca do delito de moeda falsa.

Neste período, ocorreu um feito marcante para his-
tória nacional, que foi o óbito por enforcamento de Jo-
aquim José da Silva Xavier, mais conhecido como “Ti-
radentes”. Posteriormente, sua cabeça estava à mostra 
para toda cidade, atualmente conhecida como Ouro 
Preto, servindo de exemplo para quem viesse a cometer 
delitos em confronto com a governança.

Tal fato é marcante para história brasileira. Contu-
do, para que Tiradentes viesse a óbito, ocorreu uma in-
formação privilegiada concedida pelo Coronel Joaquim 
Silvério dos Reis, para obter a isenção de suas dívidas 
com a majestade de Portugal em troca de delatar os 
coautores do delito, que foram restringidos de sua liber-
dade por um suposto crime de lesa-majestade.

A Delação Premiada adentrou efetivamente no Direi-
to Brasileiro no ano de 1990, com o advento da Lei de 
Crimes Hediondos, nº 8.072, de 25 de julho de 1990, 
trazendo como principal motivação o confronto à asso-
ciação criminosa que vise a prática de crimes hedion-
dos. Caso o indiciado fornecesse alguma informação 
útil à instrução penal, teria uma atenuação em sua pena. 
Corroborando com tal entendimento, demonstra-se a 
aplicabilidade da Delação Premiada no crime de extor-
são mediante sequestro (art. 159, CP) que dispõe: “Se o 
crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que 
denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do se-
questrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços” 

O Instituto que ora se estuda, não era muito bem 
aceito por alguns doutrinadores daquela época, senão 
vejamos o entendimento de Jesus (1999, p. 27),

Criaram-se as figuras que batizamos, res-
pectivamente, de delação premiada e traição 
benéfica (Anotações à Lei 8.072/90 – crimes 
hediondos, Fascículos de Ciências Penais, 
Porto Alegre, n. 4, p. 11, 1990). Recheados de 
imperfeições, expressões dúbias e termos tec-
nicamente impróprios, como se tivessem sido 
elaborados por leigos em matéria penal, os 
dispositivos que instituíram os dois casos de 
delação premiada deram-nos intenso trabalho 
de interpretação [...].

Após 5 (cinco) anos, surge a Lei 9.034/95, que con-
sagrou a aplicabilidade da delação face às organizações 
para o crime. Tal lei gera reflexos positivos até os dias 
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atuais, pois, foi por intermédio desse instituto, que foi 
descoberta a maior operação de aparelhamento e cor-
rupção ocorrida na história do Brasil.

 A grande repercussão da temática deve-se, em par-
te, à aplicabilidade dessa lei e ao combate à impunida-
de, à corrupção generalizada e aos crimes praticados 
contra a administração pública, gerando, desta feita, um 
clamor de justiça perante a sociedade.

Promulgada a Lei de crimes hediondos, fora majo-
rada a atuação do Ministério Público em suas inves-
tigações, que se tornou cada vez mais paritárias com 
os artifícios utilizados pelas organizações criminosas, 
possuindo, consequentemente, uma colheita de provas 
mais robustas, caso em que, sem a aplicação da subes-
pécie da colaboração premiada, com parcas chances de 
chegar ao combate dessas práticas delituosas. 

Com o advento da nova lei de combate ao crime or-
ganizado (Lei 12.850/13), efetivamente foi criada uma 
forma de aplicabilidade da delação, sendo a nova lei um 
regramento muito mais especifico e minucioso, regen-
do, de melhor maneira, o Instituto em estudo.

Como grande inovação, a lei trás a mitigação quanto 
ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, pois caso o 
delator não seja o chefe da organização criminosa e tenha 
sido o primeiro a ofertar a colaboração premiada, o parquet 
poderá deixar de oferecer denúncia ao colaborador.

Outros diplomas legais também são adeptos da de-
lação premiada como:

Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em 
quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe 
que através da confissão espontânea revelar à 
autoridade policial ou judicial toda a trama deli-
tuosa terá a sua pena reduzida de 1 (um) a 2/3 
(dois terços) (BRASIL. Lei 8.137, 1990, art. 16, 
parágrafo único).

Se o crime é cometido em concurso, o concor-
rente que o denunciar à autoridade, facilitando 
a libertação do sequestrado, terá a pena redu-
zida de 1 (um) a 2/3 (dois terços) (BRASIL. Lei 
9.269/, 1996, art. 4).

A pena poderá ser reduzida de um a dois terços 
e ser cumprida em regime aberto ou semia-
berto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-
-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena 
restritiva de direitos, se o autor, coautor ou 
partícipe colaborar espontaneamente com as 
autoridades, prestando esclarecimentos que 
conduzam à apuração das infrações penais, 
à identificação dos autores, coautores e par-
tícipes, ou à localização dos bens, direitos ou 
valores objeto do crime (BRASIL. Lei 9.613, 
1998, art. 1º, §5º). 

Ante ao exposto, demonstra-se a aplicabilidade do 
Instituto em todo ordenamento jurídico pátrio, em várias 
subespécies da persecução penal, visando o combate à 
criminalidade que assola esta nação.

3 A InCOnSTITUCIOnALIDADE DA 
DELAÇÃO PREMIADA

O Instituto que se pesquisa está presente no orde-
namento jurídico pátrio há mais de 20 anos. Durante 
todo esse período, grande debate ocorreu quanto à sua 
aplicabilidade. Esta celeuma permanece até o presente 
momento, com o argumento utilizado por advogados, 
professores, doutrinadores e todos aqueles que exer-
cem a atividade judicante, que existe infringência aos 
princípios constitucionais.

Diante do momento histórico ocorrido com a pro-
mulgação ocorrida 1988, passando a ser conhecida 
como a “Constituição Cidadã”, a Norma Fundamental 
Brasileira passou, cada vez mais, a ser baseada em 
preceitos éticos e morais, abarcando a humanidade e 
a solidariedade. Percebe-se, claramente, que o assunto, 
ora em foco, incita o homem ao desempenho de uma 
conduta repelida pela humanidade, qual seja, a traição, 
a perfídia, a deslealdade, corroborando com parte da 
doutrina que entende que a Delação Premiada não foi 
recepcionada pela Constituição Federal.

Como aborda Gomes (1994), em sua obra:

Na base da delação premiada está a traição. 
A lei, quando a concebe está dizendo: seja um 
traidor e receba um prêmio. Nem sequer o có-
digo dos criminosos admite a traição, por isso, 
é muito paradoxal e antiético que ela venha a 
ser valorada positivamente na legislação dos 
homens de bem.

Em 1988, adentra-se ao tempo de respeito a uma 
normatização penal mínima e garantista, que, dentre as 
suas bases, preceitua que a atuação do governante deve 
estar vinculada à lei e aos ditames da ética e da moral. 
Tais preceitos são as bases da democracia, ou seja, ain-
da que eficaz, não são justificáveis os meios utilizados, 
para que se chegue ao fim a que se destina, servindo 
como analogia a tortura, que é defesa, ainda que seja 
feita com finalidade lícita.

 Portanto, tal tese de inconstitucionalidade é defen-
dida por parte minoritária da doutrina, arguindo que, no 
ordenamento jurídico brasileiro é adotado um sistema 
acusatório, colidindo diretamente com a delação, por 
ser considerada inquisitória. 

Como consequência, portanto, ofenderia diretamen-
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te o devido processo legal, a inderrogabilidade da juris-
dição, a moralidade pública, a ampla defesa e o contra-
ditório e a produção de provas por meios ilícitos.

De grande valia, compartilhar o posicionamento do 
membro do Ministério Público, Rômulo Andrade Morei-
ra, em entrevista ao ConJur (SILVA, 2015):

ConJur — O que senhor pensa da delação pre-
miada?
Rômulo Moreira — Sou contra e sou uma voz 
isolada no Ministério Público brasileiro. Sou 
contra a delação premiada há muitos anos. 
Este instituto existe no Brasil desde 1990 com 
a Lei 8.072 dos crimes hediondos. Desde esta 
época, eu me posicionei contra a delação pre-
miada.
ConJur — Por quê?
Rômulo Moreira — Por muitos motivos. Um 
deles é a questão ética. Eticamente, não acho 
correto que o Estado se valha da traição de um 
facínora para ou como meio de investigação. 
Ou pior, como meio de prova. Não acho que 
se deve dar valor à palavra de um gangster. Do 
ponto de vista da efetividade, a delação pre-
miada também é de discutível utilidade, uma 
vez que não se tem a certeza de que o delator 
está falando a verdade. Numa determinada si-
tuação política, uma delação pode até decidir 
uma eleição presidencial. Se um delator, por 
exemplo, diz que esteve com um determinado 
candidato que lhe pediu R$ 10 milhões para 
uma campanha. Esta delação vai vazar quando 
não deveria e sairá na mídia. E aí, o candidato 
estará fatalmente fadado ao insucesso eleito-
ral. Ele não vai ter como provar que não rece-
beu. Acho que se alguém quer confessar um 
crime e delatar os autores, ele pode fazer isto. 
É um problema dele. Ele terá que arcar com as 
consequências da confissão. Agora, o que não 
dá é ele ser premiado.
ConJur — O senhor acha que a delação pre-
miada é constitucional?
Rômulo Moreira — Não. É inconstitucional, 
porque é uma prova ilícita. A nossa Constitui-
ção proíbe provas ilícitas.
ConJur — Há o risco de condenar um acusado 
tendo como prova apenas um depoimento ob-
tido em delação premiada?
Rômulo Moreira — É inadmissível condenar al-
guma pessoa tendo como prova exclusivamen-
te a delação premiada. Eu, como membro do 
Ministério Público, acho isto inadmissível em 
um Estado Democrático de Direito. A delação 
premiada é “anti-garantista”, porque deixa nas 
mãos de um criminoso apontar os autores do 
crime. Ela facilita o trabalho do Estado e põe 
em perigo a liberdade de outras pessoas. Nun-
ca se sabe os verdadeiros motivos pelos quais 
o sujeito delata uma pessoa. Ele pode delatar 
alguém porque não foi beneficiado, por exem-
plo. Todo delator é um réu confesso e ele não 

pode ficar impune. É isto que eu não admito, 
que o Estado deixe de punir um sujeito que 
confessou a prática de um delito e o premie 
com a impunidade. O Estado é o Leviatã e tem 
inúmeros meios de processar alguém.

No mesmo entendimento do supracitado Procura-
dor, com grande maestria, o Advogado e Procurador do 
Estado do Paraná, Jacinto Nelson de Mirando Coutinho, 
em entrevista concedida à Carta Forense, disse: 

A delação premiada, contudo, vive pela força 
de considerável legislação desde 1986 e, por 
mais absurdo que possa parecer, tende a am-
pliar seu raio de ação se os projetos que se 
encontram no Congresso Nacional vingarem.
 Ela, como outros institutos desse calibre, 
é filha, no Brasil, da crise econômica gerada 
pelo neoliberalismo, o qual forçou a “minima-
lização” do Estado. Sem recursos ou adminis-
trando mal os que tem por não saber escolher 
as prioridades, os governos se esmeram em 
fazer economia onde não se deve e, assim, a 
segurança pública sofreu o maior revés de que 
se tem notícia. É a pauperização de um setor 
prioritário tão só em tempos de eleições. Logo, 
tudo o que possa dar resultados sem muitos 
gastos é obra venerável, mesmo que inconsti-
tucional, justo porque serve como argumento 
retórico para justificar os resultados. Os fins, 
enfim, justificam os meios. Tende-se a romper, 
por outro lado, com princípios basilares.

3.1 DA PROVA ADQUIRIDA POR MEIOS 
ILÍCITOS

A Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVI, preceitua 
que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 
por meios ilícitos”, consagrando então, o princípio da 
inadmissibilidade das provas adquiridas por meios ilíci-
tos. Ou seja, ilícita é aquela prova que viola regra de Di-
reito Material, seja Constitucional ou Legal, no momento 
em que é obtida, como, por exemplo, a colheita de pro-
va mediante tortura. O referido instituto, demonstra-se 
aplicável à persecução penal de forma inquisitiva, já de-
monstrando, dessa forma, sua primeira divergência face 
à Constituição Federal.

3.2 DEVIDO PROCESSO LEGAL

A garantia do devido processo legal funciona como 
o meio através do qual o estado se utiliza para poder 
controlar o poder dado ao cidadão, de forma a manter o 
direito do ser humano, de forma que, nem mesmo o pró-
prio governo usurpe da liberdade além daquela estipula-
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da, implicitamente, pelo contrato e não se volte contra 
aqueles que têm o dever de resguardá-la.

A Constituição Federal de 1988 consagra o dito prin-
cípio, no seu artigo 5º, inciso LIV. Assim, dispõe: “Nin-
guém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal”.

 Portanto, o princípio mencionado linhas acima, con-
siste em assegurar às pessoas de que seus direitos, li-
berdade e seus bens não sejam violados, sem a garantia 
de um processo, avalizando ao acusado, a plenitude de 
sua defesa, o direito de ser ouvido, de ser informado 
de todos os atos processuais, bem como o direito ao 
contraditório, além de poder se manifestar sempre após 
a acusação.

 Desta feita, o Estado somente punirá o cidadão 
que der causa ao fato gerador da pena, praticando, por 
consequência, um ato ilícito, desde que assegurado seu 
direito de defesa. Sendo assim, esse Princípio funciona 
como condição imprescindível para que o Estado De-
mocrático de Direito seja eficaz.

Como bem diz Capez (1988, p. 356), em sua obra: 
“O devido processo legal consiste em assegurar à pes-
soa o direito de não ser privada de sua liberdade e de 
seus bens, sem a garantia de um processo desenvol-
vido na forma que estabelece o artigo 5º, inciso LIV, da 
Carta Magna”.

3.3 PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA 
AMPLA DEFESA

Este Princípio está consagrado no artigo 5º, inciso 
LV, que declara: “aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo e aos acusados em geral são assegura-
dos o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes”.

Derivando do Princípio Acusatório, o Contraditório é 
medida processual que visa à Bilateralidade de Atos na 
persecução penal, buscando a Isonomia e a Paridade 
de Armas.

Segundo Nucci (1999, p. 33): “O contraditório prevê 
a bilateralidade dos atos processuais, que significa ter 
o réu sempre o direito de se manifestar quanto ao que 
for dito e provado pelo autor, produzindo contraprova”.

Tal princípio é característica exclusiva da defesa, 
pois o fundamento de tal direito provém do princípio 
da igualdade das partes, conforme anteriormente cita-
do, compreendendo ainda, o direito de ter ciência sobre 
qualquer fato processual e poder manifestar-se anterior-
mente a qualquer decisão judicial.

A ampla defesa e o contraditório estão intimamente 
ligados, dado o fato de o contraditório ter como nas-

cente o direito a defesa, sendo esta que garante aquele. 
Contudo, apesar de interligados, são distintos.

 A ampla defesa funciona como suplente a omissão 
do estado. Tal primórdio é a garantia de que, em qual-
quer procedimento, garantindo conhecimento absoluto 
daquilo que lhe é imputado, em outro momento, utiliza-
-se de todos os meios para contrariá-la.

Denota-se ainda uma violação ao devido processo 
legal e do contraditório no processo penal. O contraditó-
rio deve ser conjugado com a atividade que o qualifica e 
haverá de compreender a instrução como procedimento 
de alegar e provar. Do ponto de vista do garantismo, 
para cuja teoria o contraditório é indispensável recurso 
de elucidação da causa, a decisão judicial imotivada não 
contém um nexo entre a legitimidade no exercício do 
poder punitivo e a verdade processual.

O magistrado não deve considerar a delação como 
meio de prova no processo, haja vista a não incidência 
da contrariedade, a falta do debate entre as partes. Nes-
se cenário, não há um conflito de provas, sendo utilizada 
a colaboração como a prova em excelência. 

Diante da violação de importantes preceitos cons-
titucionais, é nítida a inconstitucionalidade do instituto 
em comento ,por ferir gravemente o devido processo 
legal, posto que muitas vezes há aplicação de uma pena 
sem processo, que esta só é admitida após um contra-
ditório, momento no qual incide a inconstitucionalidade.

4 COnSTITUCIOnALIDADE DA DELAÇÃO 
PREMIADA 

A doutrina não é uníssona quanto à constitucionali-
dade da delação premiada, sendo a parte majoritária a 
favor da minorante, entendimento seguido pelo supremo 
tribunal federal.

A colaboração causa grande conflito, principalmente 
entre os seus envolvidos, pois, de certa forma, alcan-
çam pessoas da alta cúpula no cenário nacional. Neste 
ponto, reside a importância da sociedade, pois o judici-
ário passa a sofrer uma pressão, tanto interna, quanto 
externa, sendo a opinião pública e sua indignação de 
suma importância para que a eficácia da delação no 
processo penal seja feita de uma forma cada vez melhor 
e mais constante, como de fato ocorreram as manifes-
tações na itália.

O grande embate face à delação se dá quanto à sua 
moralidade, visto que, no estado democrático de direito, 
que é garantista e humanitário, é de se repudiar qual-
quer valor imoral e que afronte princípios e preceitos 
constitucionais, como o devido processo legal, a ampla 
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defesa e o contraditório, dentre outros.
A defesa quanto à imoralidade, dá-se por ela ser ine-

xistente, pois um criminoso que delata o outro, ainda 
que por interesses próprios, colabora, de forma extre-
mamente eficaz, com a aplicação das leis de um país. 
Se a normatividade do país for justa e democrática, não 
há que se condenar moralmente a delação, e sim o si-
lêncio.

Como entende Azevedo (1999) apud Franco (2005, 
p. 359), ao aludir o seguinte: 

Antes de se dizer que a conduta do delator é 
antiética, o agente que se dispõe a colaborar 
com mas investigações assume uma postura 
ética diferenciada de respeito aos valores so-
ciais, demonstrando assim, uma personalidade 
capaz de se envolver pelos valores das normas 
jurídicas que imperam no meio social, ou seja 
com a atitude de colaborar com a justiça, 
tem-se uma considerável diminuição de sua 
periculosidade, pois se reduz a probabilidade 
de que o agente venha a cometer outros fatos 
socialmente danosos.

Cumpre ressaltar a extrema dificuldade de se apurar 
um crime contra a administração pública, uma vez que 
estes são praticados às ocultas e de uma forma ardilo-
sa, utilizando-se de artifícios cada vez mais complexos. 
Sendo assim, seria praticamente impossível a apuração 
de um crime de tal lastro, sem a colaboração de um de 
seus participantes: “A corrupção envolve quem paga e 
quem recebe. Se eles se calarem, não vamos descobrir, 
jamais” (SIMON,1998. p. 27).

Outro óbice relatado quanto ao instituto supra, dá-
-se quanto à sua confiabilidade, pelo fato do acusado, 
por estar sob uma grande pressão e, para livrar-se dela, 
poder se valer do artificio de mentir para eximir-se, im-
putando o crime a uma terceira pessoa.

Porém, aqui não é cabível a condenação da delação 
premiada, mas apenas ter a cautela na apuração dos fa-
tos alegados pelo investigado, confirmando os tais fatos 
por meios de provas.

A delação é de suma importância para a eficácia da 
persecução penal em nosso sistema jurídico. Ainda que 
aplicada de forma esporádica no Brasil, é uma das justifi-
cativas da ineficácia do processo penal, pois qual a inten-
ção de um delator receber um “prêmio” se a justiça não 
será eficaz em puni-lo pelo ato antijurídico que cometeu?

É inegável o valor que tal meio de prova possui face à 
corrupção generalizada que incide no país, assim como 
ocorreu na Operação Mãos Limpas, na qual a corrupção 
era a regra e atingia todo o país de uma forma siste-
mática. De fato, tal operação modificou o Ordenamento 

Jurídico Ítalo, com inúmeras prisões e o clamor social 
do combate à impunidade.

Assim dispõe Guidi (2006, p. 91) em sua obra:

A delação é um importante instrumento da per-
secução criminal e seu valor probatório, ganha 
legitimidade, pois nenhuma prova é absoluta; 
além disso, na sistemática processual, auxilia 
na busca da verdade real, permitindo que a 
persecução penal seja efetiva, prevalecendo a 
justiça sobre qualquer argumento.

A democracia é que define os limites e as possi-
bilidades de uma ação judicial. Enquanto tiver o apoio 
da opinião pública, ela possuirá excelentes resultados. 
Caso não ocorra, estará fadada ao fracasso. A opinião 
da sociedade, de forma favorável, é que faz acontecer 
da melhor forma, alcançando bons resultados. 

A principal problemática se dá pela mentalidade, 
pois incide uma prática judicial ineficaz e minimamente 
rigorosa no combate a corrupção. De forma adversa, 
permite um extremo rigor processual face à um peque-
no traficante de entorpecente, também conhecido como 
“aviãozinho”, ainda que o infrator de crime milionário 
face à administração pública, à aplicação face aos cri-
mes de “colarinho branco” tem sido mais branda, aos 
aplicados de menor infração.

Por fim, demonstra-se que a democracia, em face 
da corrupção, está em xeque, assim como o sistema 
judicial brasileiro. Portanto, demonstra a indubitável efi-
cácia da delação premiada no brasil, pois sem ela esta-
ríamos de forma tardia a combater o crime organizado. 
É notório que a colaboração assola os chefes de estado, 
que serão julgados da mesma forma de quem furta algo 
simplório.

Em suma, após demonstrar a moralidade e eficiência 
de tal instituto, ainda que discordada por muitos, deve 
haver uma preponderância de princípios no caso em 
tela, visto que, nesse caso, a supremacia do interesse 
público deve prevalecer quanto à moralidade, visto que, 
caso ocorresse de forma adversa, quem se beneficiaria 
seriam as organizações para o crime. Isto posto, a de-
lação é um dos grandes avanços da persecução penal.

COnCLUSÃO

A Delação Premiada é um instrumento utilizado pelo 
Estado visando combater o crime organizado. Tal delito, 
entende-se como aquele que é perpetrado por três ou 
mais pessoas com a finalidade de cometer delitos para 
auferir vantagem econômica ou moral.

Tal Instituto tem inspiração em métodos similares 
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utilizados em outros países, principalmente no Norte-
-Americano, com o plea bargaining e na Itália com a 
operação que revolucionou tal país, a famosa Operação 
Mãos limpas. No Brasil, teve seus primórdios nas Or-
denações Filipinas, porém só adveio ao Ordenamento 
Jurídico Pátrio no ano de 1990, com a Lei de Crimes 
Hediondos.

Diante de todo o exposto, tem-se que, com a rein-
trodução da Delação no Ordenamento Jurídico Pátrio, 
o legislador busca uma alternativa para combater a 
corrupção generalizada e, consequentemente, o crime 
organizado, visto que os meios utilizados para a prática 
destes crimes aumentam de forma inegável, dificultan-
do, assim, a ação estatal.

A atitude do delator em prestar uma informação ne-

cessária ao Ente Público para apuração de um crime 
merece ser premiada, visto que tal auxílio não é apenas 
um prêmio ao acusado e ao ente estatal, mas, principal-
mente, à coletividade, que se beneficia diretamente com 
tal conduta.

Em suma, denota-se que a Delação Premiada é um 
poderoso instrumento para desarticular as organizações 
criminosas, devendo ser plenamente utilizado no meio 
jurídico nacional, visto que é de uma eficácia extrema 
e um grande avanço para o Direito Penal e Processu-
al Penal, pois atende um princípio importantíssimo que 
é o da Supremacia do Interesse Público. Portanto, de 
grande valia ressaltar a Constitucionalidade e que ele 
deve ser aplicado reiteradamente face à corrupção e à 
impunidade.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar a privatização dos presídios no Brasil. Ainda, analisa 
o aspecto histórico e a possibilidade de privatização das penitenciárias brasileiras. Também se coloca 
em pauta a precariedade do sistema carcerário atual do país, a superlotação e o não cumprimento dos 
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Analisa ainda o modelo francês e o estadunidense de 
privatização dos presídios e as modalidades de terceirização e participação público-privada, existindo 
a possibilidade de concessão da administração das penitenciárias para operadores privados, através de 
procedimento licitatório. Outrossim, demonstra através de análise de estudo de caso feito na Bahia a 
eficácia dos presídios com administração privatizada.

Palavras-chave: Privatização. Presídios. Terceirização. Eficácia.

PRIVATIZATION OF PRISONS AND THEIR APPLICABILITY IN THE BRAZILIAN 
PENITENTIARY SYSTEM

Abstract
This work aims to analyze the privatization of prisons in Brazil. Still, it analyzes the historical aspect and 
the possibility of privatization of Brazilian prisons. It also brings forth the precariousness of the current 
prison system of the country, overcrowding of prisons and the not observance of the constitutional and 
infraconstitutional devices. This study also analyzes the models of privatization of prisons of  United 
States and France and the modalities of outsourcing and public-private partnerships, with the possibility 
of granting the administration of prisons to private operators through a bidding procedure. Furthermore, 
it demonstrates through case study analysis done in Bahia the effectiveness of prisons with privatized 
management.

Keywords: Privatization. Penitentiaries. Outsourcing. Efficiency.

1 Este artigo teve a orientação de Vinícius Silva de Araújo, Especialista em Ciências Criminais. Professor da Universidade Potiguar. E-mail: 
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1 InTRODUÇÃO

O sistema prisional surgiu como espécie de pena 
no século XVIII, visando coibir as penas desumanas e 
cruéis. A penitenciária é destinada para o condenado à 
pena de reclusão em regime fechado e tem como obje-
tivo a punição e ressocialização do preso. Desde então, 
surgiram vários projetos de penitenciárias.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao 
preso é assegurado a sua integridade física e moral. 
Ainda, a Lei de execuções penais traz diversos direitos, 
garantias e deveres para o preso, tendo este direito a 
assistência jurídica, material e à saúde. Ocorre que o 
sistema penitenciário brasileiro, atualmente, vem sendo 
alvo de notícias e estudos devido à sua superlotação, 
deficiência na infraestrutura, como também, à inobser-
vância da dignidade da pessoa humana e dos princípios 
constitucionais inerentes ao apenado. 

Assim, a integração social do condenado, objetivo 
da lei de execuções penais, não está sendo posta em 
prática. Ao contrário, vêm ocorrendo fugas e rebeliões 
nos presídios, afetando a segurança pública. Consoante 
entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no 
Recurso extraordinário 592581/RS, o sistema carcerá-
rio vive num quadro de falência, devido à precariedade 
das instalações e de higiene, superlotação e torturas. 

Outrossim, ressalta-se que, o estado, o qual se-
ria legítimo para a realização dos serviços prisionais, 
encontra-se omisso, sem condições de estabelecer um 
controle. E isso não afeta apenas os apenados, mas, a 
sociedade, uma vez que há como consequência o au-
mento da violência e da corrupção, pairando pelo país a 
sensação de impunidade. 

De acordo com o que afirma Vitor Machado (2009) 
o Estado e a sociedade não se preocupam com o pro-
blema carcerário, sendo omissos no cumprimento da 
Lei de Execuções Penais e da Constituição, agravando 
a crise do sistema penitenciário.  Ainda, Renato Marcão 
(2012) expõe que a Lei de execuções penais se trata 
de norma programática e não é possível punir e resso-
cializar quando a realidade da execução penal permite 
que o detento aprenda, através do próprio Estado que o 
descumprimento da lei é algo normal e que o descum-
primento de garantias fundamentais é algo aceitável.

Diante de tão nefasta desordem, vem crescendo na 
comunidade acadêmica e política a possibilidade da de-
sestatização dos presídios no país, surgindo como uma 
alternativa para o caos no atual sistema penitenciário, 
além da desoneração dos cofres públicos. 

Contudo, existe uma grande discussão acerca da 
constitucionalidade e legalidade dessa espécie prisio-

nal no Brasil e em razão disso, torna-se necessário um 
estudo mais profundo sobre a privatização dos presí-
dios. O presente artigo, portanto, tem como objetivo 
analisar as modalidades de terceirização e participação 
público-privada e a sua eficácia para a ordem pública 
e econômica, sem infringir a Constituição Federal e as 
normas legais. Para alcançar os objetivos propostos, 
foram necessárias, entre os procedimentos metodoló-
gicos, pesquisas bibliográficas que tratam do assunto 
da privatização dos presídios, consulta de legislação e 
análise de pesquisas e estudos de caso sobre o sistema 
carcerário brasileiro.

2 hISTÓRIA DOS PRESíDIOS 

As penitenciárias surgiram entre o final do século 
XVIII e início do século XIX. Este estilo de pena, com-
preendido como a privação da liberdade foi caracteriza-
da como a pena mais imediata e civilizada de todas as 
outras penas que poderiam ter na época, uma vez que 
além de punir, se mostrava como uma forma de modifi-
cação dos indivíduos. 

De acordo com Foucalt (2009), a prisão deveria ser 
a maquinaria mais potente para a transformação do in-
divíduo pervertido. Ainda, afirma Foucalt que a solidão 
é um instrumento positivo de reforma, pois faz com que 
o condenado reflita acerca da sua culpa, fazendo com 
que sinta remorso e, posteriormente, o arrependimento.

As primeiras penitenciárias foram construídas nos 
Estados Unidos, havendo dois grandes modelos: o mo-
delo de Asburn e o Filadélfico ou Pensilvânico.

 No primeiro, a cela era individual durante a noite, 
porém os trabalhos e as refeições eram em comum, 
sob silêncio absoluto. Neste modelo não havia relacio-
namento horizontal, apenas o vertical, ou seja, havia 
uma hierarquia e os detentos só poderiam falar com os 
guardas e em baixo tom.

 Em 1790, foi criado o sistema pensilvânico ou celu-
lar. Nesse sistema, o preso ficava isolado numa cela, em 
oração, se abstendo de bebedices. Seria uma forma de 
penitência pelo ato praticado.  Buscava-se que o indiví-
duo tivesse uma relação com a sua própria consciência.  

Segundo afirma Foulcat (2009), no sistema pensilvâ-
nico o detento não teria um respeito pela lei ou o receio 
de punição, mas seria o próprio trabalho de sua cons-
ciência, uma mudança de moralidade e não de atitude.

 Já no século XIX, se impõe definitivamente a pena 
privativa de liberdade e surge também o sistema progres-
sivo. Este sistema possibilita ao preso sua reinserção na 
sociedade e a distribuição da pena, de acordo com o bom 
comportamento. É o que diz Bitencourt (2012-, p. 359):
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A essência deste regime consiste em distribuir 
o tempo de duração da condenação em perío-
dos, ampliando-se em cada um os privilégios 
que o recluso pode desfrutar de acordo com 
sua boa conduta e o aproveitamento demons-
trado do tratamento reformador. Outro aspecto 
importante é o fato de possibilitar ao recluso 
reincorporar-se à sociedade antes do término 
da condenação.

Desde então, procura-se que a penitenciária não seja 
apenas um local para execução da pena, mas também 
de transformação e de conhecimento de cada apenado, 
devendo ser observado o seu comportamento e a pro-
gressão de sua melhora. Assim, seria necessário que o 
prisioneiro fosse vigiado permanentemente e que fossem 
registradas as anotações sobre o comportamento e evo-
lução dele. Neste contexto, surge o panóptico, ideal de 
prisão formulado por Jeremy Bentham, o qual foi o mode-
lo de grande parte dos presídios, por volta de 1840.

2.1 O PANÓPTICO DE BENTHAM

Em 1834, Jeremy Bentham idealizou uma casa de 
inspeção, e buscava que fosse uma prisão modelo. Mas 
também, o jurista e filósofo atribuiu o modelo para ca-
sas de saúde, entre outros.  

O panóptico consiste em um edifício circular, onde 
as celas dos prisioneiros ocupam a circunferência. As 
celas são separadas entre sí, portanto, não há como 
haver comunicação entre os presos. O alojamento do 
inspetor localiza-se no centro, havendo um espaço entre 
o meio e a circunferência. Uma forma em que os presos 
sempre estariam à vista do inspetor, contudo os deten-
tos não conseguiriam vê-lo. Estariam sempre sendo 
vigiados, não sabendo quando estariam olhando para 
eles. Seria uma forma eficaz e não violenta de uma vigi-
lância sem falhas, humanizando o indivíduo prisioneiro. 

Em relação à economia da estrutura, segundo Ben-
tham, ele faria tudo por contrato e daria plena liberdade 
ao contratador da prisão. Vê-se ai, os primeiros indícios 
de uma prisão privatizada. Relata Bentham (2008. p.37):

Eu faria uma cessão dos lucros, dos não-lucros 
ou, se quiser, das perdas, àquele que, sendo 
em outros aspectos pouco excepcional, ofere-
cesse as melhores condições. Considerando-
-se o tipo de pessoas a serem submetidas à 
sua administração e sob essas circunstâncias, 
assumir um empreendimento novo com suces-
so, com todas as suas implicações, pode ser 
comparado a uma invenção, merecendo ser re-
compensado exatamente da mesma forma que 
o sucesso em outras invenções: pelo lucro que 

um monopólio, assegurado pela patente, per-
mite a um homem, em proporção ao sucesso 
que constitui seu mérito.

2.2 MODELOS DE PRISÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PRIVADA

Já no ano de 1980, as penitenciárias com gestão 
privatizada ganharam repercussão após experiência 
estadunidense, expandindo para outros países, como 
Inglaterra, França, e Austrália. No entanto, existem dois 
grandes modelos de presídios privatizados: o modelo 
estadunidense e o modelo francês.

No modelo estadunidense, existem diferentes estilos 
de gestão da prisão, de acordo com a lei de cada esta-
do. Há presídios em que os administradores se envol-
vem desde o projeto de construção das unidades prisio-
nais até os gerenciamentos internos, como segurança, 
alimentação, e a parte de hotelaria. Neste modelo, os 
administradores cobram do estado uma taxa diária por 
cada preso interno. Em 2013, segundo a American Civil 
Liberties Union (ACLU), analisando todos os cinquenta 
estados americanos, 6% dos prisioneiros abrigam-se 
em presídios privatizados.

Já no modelo francês, o governo continua adminis-
trando a penitenciária, indicando um Diretor-Geral para 
o estabelecimento penitenciário e atua na segurança in-
terna e externa do local. 

O estado também é o que se relaciona diretamen-
te com o juízo da execução penal. Nesse caso, o setor 
privado só atuaria na alimentação, limpeza, vestuário, 
assistência jurídica, espiritual, transporte, saúde e nas 
atividades que tem como finalidade à reintegração do 
interno à sociedade, atuando na gestão dos canteiros 
de trabalho. Por essas atividades, o Estado paga a es-
sas empresas um valor por cada detento. Em 2005, já 
haviam 27 prisões neste modelo, no entanto, 80% dos 
funcionários da prisão eram funcionários públicos.

2.3 PRESÍDIOS PRIVATIZADOS NO BRASIL

No Brasil, a gestão privada das penitenciárias come-
çou a aparecer em novembro de 1999, no município de 
Guarapuava no estado do Paraná. No presídio foram ter-
ceirizadas as atividades de alimentação, limpeza, assis-
tência social e jurídica, assistência médica, psicológica 
e odontológica, além da segurança interna. 

Em razão do bom desempenho e bom resultado, o 
governo decidiu ampliar o modelo, utilizando-o em ca-
sas de custódia e penitenciárias. Ao todo, no final de 
2009, onze unidades prisionais já se encontravam sob a 
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gestão de empresas privadas. 
A ideia também se expandiu para o estado do Cea-

rá, a penitenciária Industrial Regional do Cariri é o maior 
estabelecimento prisional com serviços privatizados no 
estado do Ceará. Tanto no Paraná como no Ceará, não 
houve a privatização de todas as atividades, e sim, algu-
mas tarefas como a de alimentação trabalho, limpeza e 
segurança interna, assemelhando-se ao modelo francês. 

De acordo com Cabral e Azevedo (2012), em 2009 
no Brasil, onze unidades prisionais já se encontravam 
sob gestão de empresas privadas, nos estados do Ama-
zonas, Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina, totalizan-
do 1% da população carcerária de todo o país.

3 DA TERCEIRIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
PÚBLICO-PRIVADA

Como se percebe, o modelo francês é o mais utiliza-
do no Brasil, sendo característica deste a terceirização 
de algumas atividades dos presídios, não havendo a pri-
vatização total das atividades.

A terceirização consiste na transferência de ativida-
des pelo poder público, antes por ele exercidas, para 
a iniciativa privada, buscando a melhor prestação do 
serviço. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 
671 apud Silva, Patrícia, -2011), serviço público é toda 
atividade que oferece utilidade e comodidade material 
destinada à satisfação de toda a comunidade que o Es-
tado assume como responsável e presta por sí mesmo, 
ou por quem lhe faça, sob regime de Direito Público. 

Outrossim, no que diz respeito a serviço, o art. 6º da 
lei 8.666/95 define como serviço toda a atividade des-
tinada a obter utilidade para a Administração pública, 
como operação, seguro, ministração, demolição, publi-
cidade, entre outras atividades. 

Conforme art. 2º, II da Lei 8.987/95, que cuida da 
concessão e permissão da prestação de serviços pú-
blicos, concessão seria a delegação, feita pelo poder 
concedente, através de licitação na modalidade de con-
corrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 
que demonstrem capacidade para o seu desempenho. 
Assim, para que possa haver a terceirização na gestão 
dos presídios públicos, necessário se faz um convênio 
estatal com processo licitatório.

No que tange a Participação Público-Privada, esta foi 
criada pela lei 11.079 de 2004, e seria um tipo especial 
de concessão. Dispõe o art. 2º da lei: 

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato 
administrativo de concessão, na modalidade 

patrocinada ou administrativa
 § 1º Concessão patrocinada é a concessão 
de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa 
cobrada dos usuários contraprestação pecu-
niária do parceiro público ao parceiro privado.
 § 2º Concessão administrativa é o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda 
que envolva execução de obra ou fornecimento 
e instalação de bens.

Os contratos de PPP’s não podem ter valor inferior 
a vinte milhões de reais, o período de prestação de ser-
viço deve ter, no mínimo, cinco anos e no máximo trin-
ta e cinco anos, não podem ter como único objetivo a 
concessão de mão de obra, fornecimento e instalação 
de equipamentos ou execução de obra pública. Ainda, o 
art. 4º da lei dispõe sobre diretrizes a serem seguidas 
neste tipo de contrato: 

 Art. 4º Na contratação de parceria público-pri-
vada serão observadas as seguintes diretrizes:

I – eficiência no cumprimento das missões de 
Estado e no emprego dos recursos da so-
ciedade;

II – respeito aos interesses e direitos dos desti-
natários dos serviços e dos entes privados 
incumbidos da sua execução;

III – indelegabilidade das funções de regulação, 
jurisdicional, do exercício do poder de polícia 
e de outras atividades exclusivas do Estado;

IV – responsabilidade fiscal na celebração e 
execução das parcerias;

V – transparência dos procedimentos e das de-
cisões;

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII – sustentabilidade financeira e vantagens 

socioeconômicas dos projetos de parceria.

No ano de 2009, o governo de Minas Gerais visan-
do combater a crise no sistema penitenciário firmou 
contrato de Participação Público-Privada com empresa 
privada, com prazo de vinte e sete anos, podendo ser 
prorrogado para trinta e cinco anos. Os dois primeiros 
anos da concessão do serviço foram destinados para a 
construção do complexo penitenciário e o restante dos 
anos para a gestão do presídio pela concessionária. A 
empresa parceira seria responsável pelos serviços mé-
dicos de baixa complexidade, educação básica, cursos 
profissionalizantes, alimentação, esporte, vigilância in-
terna e gestão do trabalho do preso.

 Salienta-se que o Poder Público continua responsá-
vel pela segurança externa e armada e pela fiscalização 
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e controle de todas as atividades. O estado de Minas 
Gerais foi o pioneiro no país a utilizar este tipo de con-
cessão no sistema penitenciário. 

4 COnSTITUCIOnALIDADE E 
LEGALIDADE DOS PRESíDIOS 
PRIVATIZADOS nO BRASIL

Em que pese a existência de prisões com gestão pri-
vada no país, mesmo na modalidade de terceirização ou 
parceria público-privada, ainda há uma grande discus-
são acadêmica acerca da constitucionalidade desta me-
dida no Brasil, ao argumento de que a segurança pública 
é dever do estado. 

Com efeito, é o que preceitua a atual Carta Magna 
em seu art. 144: “A segurança Pública é dever do Esta-
do, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio [...]”. 

 A Lei de execuções penais também determina, nos 
arts. 10 e 11 que a assistência ao preso e ao internado 
é dever do Estado, com o objetivo de prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em sociedade. Do mes-
mo modo, a lei que regula a parceria público-privada, 
no seu art. 4º, III dispõe que as funções de regulação 
jurisdicional e o exercício de poder de polícia são indele-
gáveis.  É evidente, portanto, que o dever de punir e rein-
tegrar o infrator da lei é atividade exclusiva do Estado.

Lado outro, é possível a criação de departamentos 
penitenciários objetivando a supervisão e coordenação 
dos estabelecimentos penais. Da mesma forma, as ati-
vidades extrajudiciais, como alimentação, assistência 
médica, social e limpeza, podem ser exercidas por enti-
dade privada. É o que dispõe a lei de execuções penais: 

Art. 73. A legislação local poderá criar Depar-
tamento Penitenciário ou órgão similar, com as 
atribuições que estabelecer.
Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou 
órgão similar, tem por finalidade supervisionar 
e coordenar os estabelecimentos penais da 
Unidade da Federação a que pertencer.

 Com efeito, a Constituição Federal, no que diz 
respeito à competência concorrente, dispõe que com-
pete a União, aos estados e ao Distrito Federal, legislar 
acerca de direito penitenciário. A LEP, assegura no seu 
art. 4º que o Estado deve recorrer a comunidade para 
cooperação nas atividades de execução da pena e da 
medida de segurança. Ademais, o art. 78 do mesmo di-
ploma legal, afirma que o Patronato público ou particular 

destina-se à prestação de assistência aos albergados e 
aos egressos. 

Neste sentido, afirma Renato Marcão: 

O patronato público ou particular destina-se 
a prestar assistência aos albergados e aos 
egressos (LEP, art. 78), com orientação e 
apoio para reintegrá-los à vida em liberdade; 
na concessão, se necessário, de alojamento 
e alimentação, em estabelecimento adequa-
do, pelo prazo de dois meses, que poderá ser 
prorrogado uma única vez, comprovado, por 
declaração do assistente social, o empenho na 
obtenção de emprego (LEP, art. 25); orientar os 
condenados à pena restritiva de direitos; fisca-
lizar o cumprimento das penas de prestação de 
serviços à comunidade e de limitação de fim 
de semana; colaborar na fiscalização do cum-
primento das condições da suspensão e do li-
vramento condicional (LEP, art. 79). (MARCÃO,  
2012, p.64) 

Neste diapasão, possível se faz a participação pri-
vada na administração das penitenciárias brasileiras. A 
terceirização, ao tratar da organização dos presídios não 
retira o Jus Puniendi do Estado, sendo a organização 
privada responsável pela alimentação, vigilância, assis-
tência médica, jurídica e psicológica: 

[...] como apenas as atividades materiais de 
gestão não se concretizam via atos jurídicos 
e atos materiais coercitivos relativamente à 
esfera jurídica titularizada pelos presos, so-
mente elas podem ser legitimamente objeto 
de contratação de prestação de serviços por 
entes privados, além da construção da obra 
do próprio estabelecimento penal (OLIVEIRA, 
2005, p. 440). 

De mais a mais, o Decreto 2271/97, o qual dispõe 
acerca da contratação de serviços pela administração 
pública, relata no art. 1º, §1º que as atividades de con-
servação, limpeza, manutenção de prédios, segurança 
e vigilância serão, de preferência, objeto de execução 
indireta.  

Segundo D’urso (1999 apud SILVA, 2013), privatizar 
os presídios é chamar e admitir a participação da so-
ciedade  e da iniciativa privada para colaborar com o 
Estado na arriscada função de administrar as unidades 
prisionais.

No entanto, para haver a participação da iniciativa 
privada na gerência dos estabelecimentos prisionais, 
necessário se faz um procedimento licitatório. O art. 
175 da Constituição Federal aduz que a prestação de 
serviços públicos pelo Poder Público, seja diretamente 
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ou por regime concessão ou permissão, sempre deve 
ser através de licitação. 

Ademais, o art. 37, XXI da Lei Maior, também aduz 
que as obras e serviços serão contratados através de 
processo licitatório que assegure igualdade de condi-
ções a todos os concorrentes. Da mesma maneira, o 
art. 10 da Lei 11.079/2004, que regula a parceria pú-
blico-privada, afirma que a contratação de PPP’s será 
precedida de licitação na modalidade concorrência.

No modelo francês de privatização dos presídios, 
também é necessário o procedimento licitatório. Lá 
existe uma dupla gestão, cabendo ao Estado e à empre-
sa contratada a administração dos presídios.

Ressalta-se, portanto, que no Brasil não pode ocor-
rer a privatização de todas as atividades de uma peniten-
ciária, uma vez que se mostra inconstitucional. Por isso, 
o que pode ocorrer é a terceirização, através de con-
cessão de serviço público de atividades indiretas. Pode 
também ser celebrado contrato de parceria, em que é 
delegável a administração dos serviços da penitenciária, 
como também a obra de construção da mesma. 

5 EFICáCIA DOS PRESíDIOS DE GESTÃO 
PRIVATIZADA

Superada a questão da constitucionalidade da pri-
vatização das penitenciárias brasileiras, sabendo que 
não existe óbice para a gestão privada dos presídios no 
modelo de terceirização, necessária se faz uma análise 
acerca da real eficácia desse sistema. Para isso, é im-
prescindível a comparação entre nosso sistema carce-
rário atualmente vigente e os presídios privatizados.

Segundo a Lei de execuções penais, a pena tem 
como finalidade maior a punição do preso e a sua rein-
tegração na sociedade. A Constituição da República 
também assegura inúmeros direitos fundamentais aos 
presos. Para Alvino de Sá (2011), o direito penal tem 
uma indicação ética, servindo como instrumento entre a 
sociedade e o Estado, para que todos os seus membros 
estejam em harmonia, se integrem e reintegrem em uma 
coletividade, à luz da política de um todo.

Ocorre que, as penitenciárias brasileiras estão se 
encaminhando para uma total falência, com condições 
precárias que impossibilitam a reeducação do apenado. 
O número de fugas e mortes nos presídios alcançam 
largas escalas, influenciando no aumento da violência 
nas cidades.

É evidente que é necessária uma reforma no sistema 
penitenciário brasileiro. As cadeias públicas tornaram-
-se verdadeiras escolas do crime, ao invés de punições 

severas, vemos o desprezo aos direitos e garantias fun-
damentais, evidenciando a ineficácia da prisão estatal. 
De acordo com Renato Marcão (2012) os direitos e de-
veres contidos na Lei de execuções penais são o mínimo 
a serem observados na execução penal para a pretensão 
de punição e humanização.

Dispõe Zaffaroni (2001, p.202) sobre o sistema car-
cerário brasileiro: 

No discurso penal também há uma realidade do 
mundo, mas o conteúdo é falso. É, portanto, 
como um romance de televisão. O discurso 
legitimante produz efeitos, mas o conteúdo, 
especialmente no âmbito da execução penal, é 
totalmente falso. Fala-se em reeducação, res-
socialização, reinserção, repersonalização, re 
tudo isso e mais alguma coisa. Na cadeia, por 
definição, isso não existe. A nível da realidade 
social, é uma missão impossível. A estrutura da 
cadeia que é assim. Há 200 anos nós sabemos 
que a cadeia do século passado fazia a mesma 
coisa que a cadeia de hoje. Os mesmos proble-
mas, as mesmas dificuldades, tudo igual. 

Portanto, diante de tamanha desordem no sistema 
carcerário brasileiro, se faz necessária a busca de al-
ternativas para o caos e para a reintegração do apenado 
na sociedade. Países como Austrália, Suécia e Holanda 
vêm diminuindo em grande escala, nos últimos anos, a 
população carcerária, chegando até ao fechamento de 
penitenciárias, por adotarem medidas que reintegram o 
infrator no meio social. 

No entanto, o modelo brasileiro não cumpre com 
esta responsabilidade, fazendo com que o Brasil seja um 
dos países com maior população carcerária do mundo, 
assim o modelo de gestão privatizada vem tomando for-
ça no país, surgindo como uma possível solução.

No que se refere aos presídios de governança priva-
da, estes trazem grandes benefícios e se mostram efi-
cazes para a sua finalidade. Uma das grandes caracte-
rísticas deste modelo é a desoneração do erário público. 
Neste modelo de terceirização, o Estado gastará menos 
na manutenção dos presídios e por cada preso. Há tam-
bém o incentivo ao trabalho, fazendo com que o detento 
tenha possibilidades de se reerguer após o cumprimento 
da pena. 

Em que pese o interesse lucrativo, nos presídios 
privatizados há a humanização da pena. Não há super-
lotação de celas e existe uma ótima estrutura, fazendo 
com que fugas sejam evitadas. Ademais, há uma gran-
de assistência à saúde e também jurídica, uma vez que 
quanto mais rápido caminhar o processo do detento, 
mais rápido ele sairá da prisão, fazendo com que não 
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haja cumulação da população carcerária. 
No Brasil, a penitenciária de Joinville/SC se mostra 

como grande exemplo de presídio de governança pri-
vada. Lá o número de presos não ultrapassa a sua ca-
pacidade, além de oferecerem auxílio na educação dos 
detentos, o que possibilita a conclusão do ensino funda-
mental e médio. 

Devido a isso, várias empresas possuem convênio 
com a penitenciária, garantindo emprego para o preso. 
Além do mais, possui assistência médica e odontoló-
gica. Não obstante, a penitenciária do Cariri no Ceará 
também demonstra a eficácia da terceirização, atuando 
com cursos profissionalizantes, limpeza, alimentação e 
assistência jurídica. 

5.1- ANÁLISES DE ESTUDO DE CASO FEITO 
NO ESTADO DA BAHIA

Sandro Cabral e Paulo Azevedo (2012) realizaram 
um estudo de caso no estado da Bahia, comparando 
o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, o qual rege-se 
pela administração pública normal e o Conjunto Penal 
de Valença, o qual é operado no modelo de terceirização 
dos presídios. 

Esses estabelecimentos penais são de idêntico ta-
manho, com capacidade para duzentos e sessenta e 
oito internos e possuem o mesmo projeto arquitetôni-
co, ambas são de segurança máxima e localizam-se em 
municípios do interior da Bahia. 

No Conjunto Penal de Valença (CPV), foi celebrado 
contrato entre o governo e a operadora privada com dura-
ção de cinco anos, e inclui alimentação, vigilância interna, 
assistência médica e jurídica e atividades de recreação. 
Ainda, a empresa é responsável pelas despesas com 
água, energia e telefone. A segurança externa fica a car-
go da polícia militar e dos que trabalham diretamente no 
estabelecimento, apenas o diretor, vice-diretor e o chefe 
de segurança são funcionários públicos, os demais em-
pregados, à época da pesquisa, estavam sendo regidos 
pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

Os pesquisadores analisaram a gestão administrati-
va dos presídios, a segurança e os serviços proporcio-
nados aos detentos. Em relação à administração, con-
cluíram que a prisão pública emprega 20% a mais de 
funcionários e a taxa de ausência destes no trabalho é 
três vezes mais alta que o da prisão com gestão privada. 

Contudo, os salários dos empregados do presídio 
com gestão privatizada são 60% inferiores, quando 
comparados ao de gestão pública. O Conjunto Peniten-
ciário de Teixeira de Freitas gasta três vezes mais com 
despesas de água, energia e investiu, à época, 50% me-

nos na manutenção da estrutura da unidade em relação 
ao Conjunto Penitenciário de Valença.

No que se refere à segurança, no período analisa-
do por Cabral e Azevedo, não houve nenhuma fuga ou 
tentativa de fuga no Conjunto Penitenciário de Valença, 
já na prisão de Teixeira de Freitas houve oito fugas e 
vinte e cinco tentativas. Houve, contudo, uma rebelião 
no presídio de gestão privada, mas os gastos relativos 
ao ocorrido foram todos cobertos pela operadora da pe-
nitenciária. 

Em relação ao ambiente interno, foi comprovado que 
o presídio público ostentava um ambiente mais agressi-
vo, sendo registradas oito agressões entre os detentos, 
diferente da penitenciária de Valença, na qual nenhuma 
ocorrência de agressão foi registrada.

De mais a mais, no que tange os serviços presta-
dos aos apenados, ficou concluído que a prisão com 
gestão privatizada apresenta indicadores de desem-
penho superiores em relação à assistência médica e 
psicológica. A assistência jurídica nesta penitenciária 
também se mostrou mais eficaz, sendo o número de 
atendimentos vinte vezes maior do que o da prisão de 
administração pública.

 Foi concluído, portanto, que o Conjunto Penitenciá-
rio de Valença de governança privada, apresenta resul-
tados superiores nos quesitos de administração, segu-
rança e serviços prestados aos detentos.

De acordo com Cabral e Azevedo (2012. p. 64-66), o 
resultado superior do Conjunto penitenciária de Valença 
se dá por três razões.  

A primeira está relacionada aos mecanismos que a 
penitenciária privatizada utiliza para a redução dos efei-
tos de esquemas de corrupção ou uso de violência, em 
razão de que o contrato de terceirização prevê mecanis-
mos de monitoramento por parte do Estado, podendo a 
operadora sofrer severas punições, como o não paga-
mento da fatura de prestação de serviços.  

A segunda relaciona-se com o fato de que o contrato 
assinado entre o governo e a empresa operadora prevê 
a custódia de duzentos e sessenta e oito presos, rece-
bendo um valor fixo mensal, independente da quantida-
de de presos presentes na unidade. Assim, o lucro da 
empresa aumenta à medida que o número de detentos 
diminui, fazendo com que haja um grande incentivo para 
que se utilizem os meios disponíveis para que os pro-
cessos dos internos sejam mais céleres, não havendo 
superlotação. 

Por último, a terceira razão está ligada aos meios uti-
lizados para o monitoramento e para recompensas. Há 
incentivos para a redução do número de rebeliões e con-
flitos internos entre os detentos. A operadora privada in-
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vestiu em melhorias para o aumento da segurança, como 
o monitoramento eletrônico através de câmeras, cercas 
elétricas e instalações de celas especiais de isolamento.

Com efeito, é verdade que precisam ser feitas ou-
tras pesquisas complementares. Mas, os presídios ter-
ceirizados estão se mostrando eficazes para a punição 
do preso e sua reintegração na sociedade. O estudo de 
caso demonstrou que há a humanização nos presídios 
privatizados, não havendo superlotação e baixos índices 
de violência interna, o que corrobora para o cumprimen-
to da lei de execuções penais. 

6 COnCLUSÃO

Ante o exposto, sabe-se que a Constituição Fede-
ral Brasileira e a Lei de execuções penais consagram 
diversos direitos, garantias e deveres aos presos, sen-
do a segurança pública dever do Estado. Contudo, o 
sistema penitenciário brasileiro encontra-se falido, 
com estrutura precária. O estado, por vezes, não está 
cumprindo o seu papel com a segurança pública e isso 
afeta toda a sociedade. 

Neste sentido, os presídios privatizados surgem 
como alternativa viável e humanizada para cumprir o 
objetivo da lei de execuções penais: punir, ressocializar 
e humanizar. A penitenciária deve ser um local que o 

indivíduo sofra a punição pela sua culpa, mas também 
que o prepare para se reintegrar à sociedade. O panóp-
tico de Bentham, grande ideal de penitenciária, é um 
grande exemplo disso, pois todos os comportamentos e 
evoluções do detento seriam registrados. 

No entanto, o Brasil não pode privatizar totalmente 
os estabelecimentos penitenciários, pois é incompatível 
com a Constituição Federal de 1988. Lado outro, é pos-
sível a terceirização dos serviços, ou mesmo a partici-
pação público-privada, sendo feita uma concessão dos 
serviços públicos por meio de licitação. Nesses casos, 
só podem ser terceirizados os serviços como limpeza, 
hotelaria, vigilância interna, assistência médica, entre 
outros serviços indiretos. 

Por fim, como se pode perceber em análise dos 
presídios com gestão privatizada já existentes no país, 
estes são de grande eficiência, demostrando aspectos 
positivos na humanização da pena. Nessas penitenci-
árias, diferente do que ocorre nas prisões totalmente 
públicas, o índice de fuga é baixíssimo. Outrossim, não 
ocorre a superlotação das celas e desonera os cofres 
públicos, visto que os valores decorrentes de rebelião 
são cobertos pelo operador privado. Assim, diante da 
crise do sistema carcerário enfrentada no Brasil, a 
privatização dos presídios é a solução mais eficaz e 
humanizada existente. 
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g Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo elementos que 

permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado.
g Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam os assuntos tratados no artigo. São 

utilizados na indexação dos artigos.

9.2 ELEMENTOS TExTUAIS:
g Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
g Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
g Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.
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9.3 ELEMENTOS PóS-TExTUAIS (NESTA ORDEM): 
g Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.
g Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chaves, em inglês e/ou espanhol 

(ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);
g Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
g Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

10. DO RESUMO
O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e objetivas e não uma simples 
enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 

11. DAS PALAVRAS-CHAVE
as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou compostas que, identificam 
os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto e finalizadas por ponto. O número máximo de palavras-chave 
são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

12. DA TRADUÇÃO
Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Editorial da Revista Juris Rationis encarre-
gar-se-á de providenciar a tradução.

13. DA NUMERAÇÃO PROGRESSIVA
A numeração progressiva deve ser adotada para sistematizar o conteúdo do trabalho nas seções do texto. Após a numeração da 
seção, usa-se apenas 1(um) espaço de caracter, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

 Divisão     Exemplo
 Seção Primária     1 CAIxA ALTA E NEGRITO
 Seção Secundária    1.1 CAIxA ALTA E SEM NEGRITO
 Seção Terciária    1.1.1 Caixa baixa e com negrito
 Seção Quaternária    1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito
 Seção Quinária     1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo
 Após a seção quinária recomenda-se não subdividir a) alínea 
 mais e adotar o uso de alíneas:  a).... b)...

14. DAS CITAÇõES
As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

14.1 Citação direta no texto:
–  Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 
  Ex.: "a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e perseguir constantemente) esse atri-

buto" (SCHUMPETER, 1982, p. 20).

–  Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda com letra menor que a 
do texto (Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.

                Ex.: 
Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se preten-
de entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século imediata-
mente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e duas de 
natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).
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  Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre 
parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada.

  As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, respectivamente, respeitando 
os direitos autorais do autor. 

14.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras pa-
lavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento 
opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século XVI e definia o capitão que contratava 
soldados mercenários para servir ao rei.

14.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito no início, no meio ou final da 
citação, usa-se a reticência entre colchetes.

15. ENDEREÇO DA REVISTA
O email para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos para a revista.

16. RECOMENDAÇõES
 Orientamos que o(s) autor (es) realize (m) uma revisão, observando cuidadosamente para o seguinte:

1-  Peça (m) a um profissional da área em questão à apreciação do artigo antes de encaminhá-lo à revista;
2-  Revise (m) atentamente o texto quanto às normas solicitadas: tamanho da fonte, a numeração progressiva, numeração 

de página, formatação da página e dos parágrafos, citação no corpo do texto e referências, conforme solicitado. Compare (m) se 
todas as fontes citadas constam na lista de referêcias ao fim do trabalho.

3-  Zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos 
Patrimoniais.




