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IMPACTOS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NA CIDADE DE MARINGÁ 

 

Paulo Roberto Gouveia 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os principais aspectos e 

características da audiência de custódia na cidade de Maringá, como regras de 

funcionamento, efetivo Policial empregado diariamente, quantidade de audiências já 

realizadas, bem como apresentar os pontos positivos e negativos desse instituto, 

demonstrando os encargos gerados ao poder judiciário e as forças de segurança. 

Ainda, este artigo visa explanar os resultados alcançados nesses quase quatro anos 

de implementação da audiência de custódia na cidade de Maringá, demonstrando a 

taxa de concessão de liberdades, quantidades de Inquéritos Policiais Militares abertos 

em decorrência das denúncias feitas durante as audiências e eventuais punições 

sofridas bem como explorar a taxa de reincidência nas audiências de custódia e 

também o desencarceramento, podendo assim pesquisar se essas taxas na cidade 

de Maringá estão dentro da realidade nacional. 

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Desencarceramento. Reincidência criminal.  

 

IMPACTOS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NA CIDADE DE MARINGÁ 

ABSTRACT 

The objective of this is to demonstrate the main aspects and characteristics of the 

custody court hearing in the city of Maringá, such as operating rules, effective Police 

officers on duty daily, number of court hearings already held, as well as presenting the 

positive and negative aspects of this institution, exposing the burdens on the judiciary 

and the security forces. Moreover, this article aims to explain the results achieved 

during almost four years of implementation of the custody court hearing in the city of 

Maringá, showing the rate of freedom granted, amounts of Military Police officers 

inquiries as a result of charges pressed during the hearing and any punishments 

suffered as well as explore the recurrence rate in custody hearings as well as 
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imprisonment, this way, being able to investigate if these rates in the city of Maringá 

are in line with the national scenario.  

Keywords: Custody hearing. Imprisonment. Recidivism. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho possui como objetivo principal a análise de dados 

referente as audiências de custódia na cidade de Maringá, destacando seu modo de 

funcionamento, estrutura envolvida e consequências (positivas e negativas) 

desencadeadas por este instituto. Para tanto será feito uma análise das informações 

bem como uma confrontação dos dados práticos e a teoria. 

Ao final busca-se uma resposta se há ou não um desencarceramento 

promovido pelas audiências de custódia.  

A Audiência de Custódia é um instrumento processual que possibilita a 

apresentação do preso para a autoridade judicial, para que esta avalie a necessidade 

de manutenção do cárcere e sua legalidade. Foi adotada no âmbito da Organização 

dos Estados Americanos em São José da Costa Rica no ano de 1969, entrando em 

vigor internacionalmente em 18 de julho de 1978, porém o governo Brasileiro 

depositou a carta de adesão a essa convenção em 25 de setembro de 1992. A 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 

dispõe: 

 

“ARTIGO 7 

5. Toda pessoa detida ou retira 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 posta em liberdade, sem prejuízo de 
que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias 
que assegurem o seu comparecimento em juízo. (COSTA RICA, 1969) 
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A implementação no Brasil foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça no dia 

06 de fevereiro de 2015 pelo então Ministro Ricardo Lewandowski.  

Na cidade de Maringá a audiência de Custódia foi implantada no dia 17 de 

novembro de 2015, sendo Maringá a quarta cidade do estado a adotar esta prática, 

atrás de Curitiba, Londrina e Cascavel.  

 

O que se busca na audiência de custódia é uma avaliação sobre a legalidade 

da prisão. Assim escreve Renato Brasileiro de Lima: 

[...] não apenas à averiguação da legalidade da prisão em flagrante para fins 
de possível relaxamento, coibindo, assim, eventuais excessos tão comuns no 
Brasil como torturas e/ou maus tratos, mas também o de conferir ao juiz uma 
ferramenta mais eficaz para aferir a necessidade da decretação da prisão 
preventiva (ou temporária) ou a imposição isolada ou cumulativa das medidas 
cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, I, II e III), sem prejuízo de 
possível substituição da prisão preventiva pela domiciliar, se acaso presentes 
os pressupostos do art. 318 do CPP (LIMA, 2016, p.927). 

Ainda, é de extrema importância destacar, que a Audiência de Custódia 

assegura o cumprimento de um dos requisitos do Princípio da Ampla Defesa que é o 

direito à audiência. Renato Brasileiro (2015) diz que“o direito que o acusado tem de 

apresentar ao juiz da causa a sua defesa, pessoalmente. Esse direito se materializa 

através do interrogatório, já que este é o momento processual adequado”. 

Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen classifica como objetivos 

principais da audiência de custódia: 

O objetivo de tal norma seria que pudesse haver um meio de controle sobre 
a atividade de persecução penal que é realizada pelo Estado, e em especial 
sobre as entidades encarregadas de efetuar a parte investigativa criminal. E 
isso também visava que se evitasse a ocorrência de maus tratos ou tortura 
para com o detido, um dos principais problemas no momento da prisão em 
flagrante ou então preventiva. (ANDRADE e ALFLEN, 2016, p.16.) 

As audiências na cidade de Maringá ocorrem em média quatro vezes por 

semana, geralmente no período da manhã. Entretanto isso varia, podendo ocorrer de 

segunda a sexta feira, dependendo da quantidade de presos. Fica a encargo da 

Polícia Civil a realização da escolta dos presos da delegacia até o Fórum, e a Polícia 

Militar realiza a segurança no interior do Fórum e a escolta de retorno a delegacia. Em 

média são utilizados seis Policiais por dia, sendo quatro Policiais Militares e dois 

Policiais Civis.  
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Para se ter uma ideia, no ano de 2018 foram encaminhados para Audiência 

de Custódia 1.195 presos, levando em consideração que são realizadas 18 (dezoito) 

audiências por mês, tem-se uma média de 6 presos por Audiência de Custódia. 

Na presente pesquisa foram analisado os dados estatísticos referente as 

Audiências de Custódia na cidade de Maringá, e após a confrontação desses dados 

com a teoria. Chegou-se ao seguinte questionamento: a audiência de custódia 

promove ou não o desencarceramento e ainda, a audiência de custodia possui 

impacto negativo acerca da reincidência criminal? 

Foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade de analisar os 

dados coletados no Sistema de Gerenciamento de Audiência de Custódia (SIGAC) 

para obter uma resposta quanto ao possível desencarceramento promovido pelas 

audiências de custódia. Esse sistema é alimentado pela Polícia Militar através das 

informações repassadas pela 1ª Vara Criminal de Maringá que é a vara responsável 

pelas audiências de custódia. 

Na parte exploratória partimos de uma revisão bibliográfica composta pelos 

autores que possuem obras e vasta experiência na área, além do Relatório de 

Reincidência Criminal do IPEA 2015 e o recente Relatório elaborado pelo Instituto de 

Defesa do Direito de Defesa com publicação feita 29 de agosto de 2019. Como parte 

do processo de elaboração desse artigo, se fez necessário a compilação dos dados 

referente a Audiência de Custódia na cidade de Maringá, que incluem o período desde 

a sua criação, 17 de novembro de 2015 até o dia 21 de maio de 2019, data de 

encerramento da coleta de dados. 

 

2. FUNCIONAMENTO E OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

Um dos objetivos da audiência de custódia é assegurar a apresentação do 

preso a um juiz no prazo de 24 horas após sua prisão, conforme estabelece a 

resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Esse mecanismo serve para o 

magistrado analisar a necessidade de manutenção do cárcere e apurar eventuais 

ilegalidades praticadas na sua prisão. Esse curto prazo de 24 horas, é para que, em 

casos de abusos praticados, o preso seja levado o quanto antes na presença do Juiz. 
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Vejamos como é esse prazo em outros países, nas palavras de Mauro Fonseca 

Andrade e Pablo Rodrigo Alflen: 

[...] A constituição da Guatemala (artigo 6º) prevê essa apresentação em 
prazo não superior a 6 horas, ao passo que o CPP do Chile (artigos 131 a 
132) prevê o prazo de 24 h. Por sua vez, a Constituição do Haiti (artigo 26), 
a Constituição da Nicarágua (artigo 33.2), a Constituição do México (artigo 
16), a Constituição da África do Sul (artigo 35.1 letra d) e a Constituição de 
Portugal (artigo 28.1) estabelecem o prazo máximo de 48 horas, mesmo 
lapso presente no CPP do Equador (artigo 173). Estabelecendo um prazo 
mais dilatado, a Constituição da Espanha fixa um prazo de 72 horas para 
essa apresentação, mesmo prazo fixado pelo CPP da Suécia (Capítulo 24, 
Seção 12, 1º parágrafo). (ANDRADE E ALFLEN, 2018, p. 71) 

Preceitua o artigo 9, item 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 16 

de dezembro de 1966, acolhido pelo Brasil por força do Decreto 592, de 6 de julho de 

1992, 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 e terá o direito de ser julgada em 
prazo razoável ou ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas 
que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura 
poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da 
pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário 
for, à execução da sentença. (BRASIL, 1992) 

O instituto da audiência de custódia desde o seu início, sofre uma pressão 

muito grande por parte de órgãos do Poder Judiciário e Legislativo. Ainda, por ter sido 

regulamentada por um ato administrativo, as críticas e questionamentos foram 

contundentes. A resolução número 2013 do Conselho Nacional de Justiça veio para 

padronizar e implementar a Audiência de Custódia no Brasil. Nesse sentido escrevem 

Andrade e Alflen: 

(…) apesar de eventuais e pontuais problemas, a Resolução nº 213 foi muito 
feliz não só por haver uniformizado o tratamento a ser dispensado à audiência 
de custódia no Brasil, senão também, por haver ingressado em vários temas 
que ficaram à margem das regulamentações até então existentes. 
(ANDRADE E ALFLEN, 2016, p. 30) 

 Outro importante objetivo da audiência de custódia é evitar a prisão 

desnecessária e arbitrárias, assegurando assim o efetivo cumprimento dos direitos 

humanos, e principalmente, diminuir a superlotação carcerária, de modo que 

atendendo aos requisitos estabelecidos no Código de Processo Penal, deve o 



10 
 

magistrado substituir a prisão por medida diversa. Nesse sentido escrevem Aury 

Lopes Jr. e Caio Paiva: 

São inúmeras as vantagens da implementação da audiência de custódia no 
Brasil, a começar pela mais básica: ajustar o processo penal brasileiro aos 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos[12]. Confia-se, também, à 
audiência de custódia a importante missão de reduzir o encarceramento em 
massa no país, porquanto através dela se promove um encontro do juiz com 
o preso, superando-se, desta forma, a “fronteira do papel” estabelecida no 
art. 306, § 1º, do CPP, que se satisfaz com o mero envio do auto de prisão 
em flagrante para o magistrado. (PAIVA; LOPES, 2015, p. 01). 

Em recente relatório desenvolvido pelo IDDD – Instituto de Defesa do Direito 

de Defesa (2019), onde foram analisados dados das audiências de custódia em todo 

o Brasil, a respeito do prazo de 24 horas, um dos tópicos que enfrentam maior 

resistência por parte das autoridades policiais e judiciárias, esse relatório concluiu 

que: 

A maior parte das cidades não cumpre com o disposto na Resolução 213/15 
do CNJ, ultrapassando o prazo de 24 horas para apresentação da pessoa 
presa. Em São Paulo, Recife, Olinda e Maceió, o prazo de 24 horas é 
respeitado e contado da própria prisão em flagrante. Em Feira de Santana, 
também se respeita as 24 horas, mas o prazo é contado a partir da 
comunicação do flagrante, o que abre margem para que a pessoa permaneça 
mais de 24 horas presa até ser apresentada à audiência de custódia. (IDDD, 
2019, pg. 35) 
 
 

Fica evidente que ainda há muito o que se avançar, principalmente em relação 

ao prazo de 24 horas estabelecido. Outro problema identificado no referido relatório, 

diz respeito ao local de realização das audiências de custódia. Na cidade de Maringá, 

a mesma é feita no Fórum em local adequado, contudo, o relatório do IDDD (2019) 

apontou que em diversas cidades a audiência é realizada dentro dos 

estabelecimentos prisionais, o que segundo o relatório dificultaria as possíveis 

denúncias de tortura.  

 

Na capital gaúcha, as audiências de custódia dos presos do sexo masculino 
ocorrem na Cadeia Pública de Porto Alegre (antigo Presídio Central de Porto 
Alegre). [...] No Rio de Janeiro, a realização das audiências dentro do presídio 
ocorre desde 2017, sob a justificativa da necessidade de se evitar o 
deslocamento de pessoas presas em flagrante das delegacias até o Fórum 
da Capital, o que supostamente gerava insegurança na população, demora 
na apresentação das pessoas presas e gastos estatais com transporte, 
combustível e escolta. Essa mudança, no entanto, dificultou 
significativamente o acesso e o ingresso do público em geral às audiências, 
não só dos/as pesquisadores/as, mas até mesmo de advogados/as 
constituídos/as. (IDDD, 2019, pg. 38) 
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Outro dado interessante é que, 91% das pessoas que passam pela audiência 

de custódia são do sexo masculino, e 45,56% dos presos (as) tem entre 18 e 24 anos. 

Ainda a respeito das críticas acerca da apresentação pessoal do preso ao magistrado, 

é importante ressaltar que, nos casos de prisão temporária, já existe essa previsão, 

ainda que facultada ao Juiz, vejamos nas palavras de Fauzi Hassan Choukr: 

 
Não há, pois, razão para repudiar a normatividade da regulamentação da 
audiência de custódia posto que, no mínimo, se poderia empregar a analogia 
como integração do sistema, seja pelo art. 4º. da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro para não mencionar, de plano, o próprio artigo 3º do 
Código de Processo Penal. (CHOUKR, 2016, pg. 14) 
 

Dessa maneira, a Resolução 2013 do CNJ veio como uma quebra de 

paradigmas, pois além de regulamentar e dar início as Audiências de Custódia de 

forma padronizada, ela também abarcou temas que até então ficavam a margem das 

regulamentações existentes e afastou os diversos questionamentos sobre a 

constitucionalidade da resolução, entretanto com o recente relatório divulgado pelo 

IDDD mostra que temos muito a avançar, principalmente na padronização dos 

procedimentos a serem adotados nas audiências e respeito ao prazo de 24 horas, 

bem como local de realização das audiências. 

3. ÍNDICES DE REINCIDÊNCIA E DESENCARCERAMENTO NAS AUDIÊNCIAS DE 

CUSTÓDIA 

3.1 O DESENCARCERAMENTO NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 

Críticos da audiência de custódia argumentam que esse instituto serve para 

liberar de forma mais rápida o infrator, gerando assim uma comoção social e sensação 

de impunidade. 
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Abaixo segue uma representação gráfica dos últimos três anos na cidade de 

Maringá, que mostra os detidos em Maringá x levados a audiência de custódia. 

Fonte:Business Intelligence/ SIGAC 

No gráfico acima podemos observar que, nos últimos três anos foram presos 

e encaminhados para a delegacia de polícia 6.861 pessoas, e destes foram para a 

audiência de custódia apenas 3.582 o que representa 52%. 

Dessa maneira, é possível concluir que, a maior parte dos presos (que são 

encaminhados para a delegacia de polícia pela PM ou PC) são liberados pela 

autoridade policial, por vários motivos, como por exemplo, crimes de menor potencial 

ofensivo, pagamento de fiança, e, principalmente, quando várias pessoas são 

encaminhadas e na presença da autoridade policial, mas este entende que apenas 

um ou parte dos encaminhados deve continuar encarcerado.  

Superado o ponto de que a maior parcela dos detidos não é colocada em 

liberdade em audiência de custódia, mas sim pela própria autoridade policial em 

decorrência de crimes de menor potencial ofensivo, fiança, passamos agora a analisar 

os presos encaminhados para audiência e seus desdobramentos. 

Dados do recente relatório divulgado pelo IDDD (2019), apontam um uso 

excessivo de medidas cautelares sem a devida justificação, conforme vemos no 

trecho extraído do referido relatório: 

Assim, além do fim da liberdade irrestrita, o relatório evidencia o uso 
excessivo das medidas cautelares. Em cerca 88% dos casos de liberdade 
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provisória condicionada a medidas cautelares, o/a juiz/a aplicou mais de uma 
medida. Em quase 50% dos casos, aplicou três ou mais medidas cautelares. 
É importante destacar que, em regra, as cautelares aplicadas não eram 
justificadas e não apresentavam relação direta com as circunstâncias 
pessoais da pessoa acusada ou do crime praticado. (IDDD, 2019, pg. 119) 
 
 
 

Observamos assim, um grande número de medidas cautelares sendo aplicadas 

conjuntamente com a concessão de liberdade provisória. O que deve ser analisado 

com cuidado, uma vez que a banalização das medidas viola o princípio da Legalidade. 

Devendo assim, cada caso ser visto com cuidado e respeitado as suas peculiaridades. 

Agora, passamos a analisar o tipos penais mais recorrentes na cidade de 

Maringá nas audiências de custódia. Abaixo observamos essa representação gráfica: 

Apuração de 17/11/2015 até 21/05/2019 – Fonte: SIGAC 4º BPM 

Os números acima contabilizam a audiências de custódias desde o início na 

cidade de Maringá. O número total de audiências até a última atualização (21/05/2019) 

é de 4.358. Podemos observar abaixo os três tipos penais mais recorrentes nas 

audiências de custódia, Tráfico de Drogas, Furto em todos seus tipos e Roubo em 

todos seus tipos. 

Compilando os três tipos penais mais frequentes na Audiência de Custódia 

(Tráfico de drogas, Furto e Roubo) observamos que estes representam 65% no 

número total de presos, dessa maneira, passamos a observar os dados de concessão 

de liberdade através desses tipos penais. 
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Atualmente a taxa de concessão de liberdade nas audiências de custódia na 

cidade de Maringá é de 44%, ou seja, dos 4.358 presos que passaram pela Audiência 

de Custódia, 1.917 tiveram sua liberdade concedida. Quando falamos do tipo penal 

de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, dos 1.360 presos, 

30% tiveram a liberdade concedida na audiência de custódia, sendo a maior parte 

destes com medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Penal. 

 Nos casos do crime de Roubo previsto no artigo 157 do Código Penal, dos 

585 presos (Roubo e Roubo agravado), 16% dos presos tiveram a liberdade 

concedida em Audiência de Custódia. Por fim, no tipo penal Furto, previsto no artigo 

155 e seus parágrafos do Código Penal, dos 885 presos, 54% dos presos tiveram a 

liberdade concedida em Audiência de Custódia. 

 Analisando os dados de Maringá observamos que a taxa de concessão de 

liberdades provisórias é de 44%. Antes de sua criação, o preso demorava mais para 

conseguir uma eventual liberdade provisória, pois só tinha contato com o Magistrado 

na Audiência de Instrução, que na maioria das vezes levava meses para ocorrer. Por 

outro lado, uma boa parcela dos presos que viam sua prisão preventiva decretada 

tinha direito a substituição dessa prisão por medidas cautelares, e com a Audiência 

de Custódia essas medidas são aplicadas conforme determina a Lei. Assim, podemos 

observar a Audiência de Custódia, como uma ferramenta que veio para suprir uma 

deficiência estatal, pois não ocorreu nenhuma alteração legislativa para 

abrandamento da lei. 

Nesse sentido Gustavo Noronha de Ávila e Alexis Andreus Gama (apud 

ANDRADE E ALFLEN, 2018, p.65) esclarece que “Se abusos no decreto de prisões 

cautelares há em nosso país, não será com a audiência de custodia que eles irão 

diminuir. Basta lembrar que os requisitos permanecem os mesmos para as prisões 

provisórias, o que nos remete à convicção que cada magistrado possui quanto a 

necessidade, ou não, de seu decreto.” 

Ainda sobre o aumento na concessão de liberdades em sede de audiência de 

custódia, Guilherme de Souza Nucci, escreve: 
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Alguns virão com estatísticas, dizendo que onde foi implantada a audiência 
de custódia, o volume de solturas elevou-se. Causa-me estranheza tal 
afirmação pelas seguintes razões: a) os juízes trabalhavam muito mal antes 
e, porque não viam o preso, mantinham-no preso, ainda que ele merecesse 
a liberdade provisória? b) esses magistrados da audiência de custódia, por 
acaso, são titulares de cargos fixos? Ou são designados pela Presidência de 
seus tribunais?  A pergunta se deve porque, para um sistema dar certo, em 
tese, seria possível designar juízes considerados liberais ou bem instruídos a 
soltar o maior número de presos, quando apresentados na tal audiência de 
custódia. (NUCCI, 2015, pg 3,4) 

 

Dessa maneira é possível concluir que os requisitos para concessão de 

liberdade provisória continuaram o mesmo, o que se tem feito é o cumprimento do 

Código de Processo Penal e aplicação das medidas cautelares, o que antes 

demoravam mais tempo para ser concedidas. Não podendo, dessa maneira, afirmar 

que as audiências de custódia promovem um desencarceramento, mesmo porque se 

analisarmos o índice de concessão de liberdades provisórias dentro das audiências 

de custódia constataremos que a cidade de Maringá, com a taxa de 44% está dentro 

da média nacional. 

 

3.2 DA REINCIDÊNCIA NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 

Um dos principais problemas do sistema penal brasileiro é a reincidência 

criminal, que é o retorno do preso ao sistema penal. Aqui trataremos apenas a 

reincidência genérica, aquela sem levar em consideração a condenação ou não do 

preso. Mesmo porque trataremos aqui apenas da reincidência dentro das audiências 

de custódia, ou seja, de novembro de 2015 até maio de 2019.  

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

Tribunal Federal (STF), Ministro Cezar Peluso, disse em 2011 que a taxa de 

reincidência no Brasil é de 70%. Entretanto em diversas pesquisas publicadas, a taxa 

de reincidência fica bem abaixo desse número. No relatório de Pesquisa Reincidência 

Criminal no Brasil – 2015 observamos que: 

[...] a porcentagem de 70% está sobrestimada pelos presos provisórios, que 
têm seu movimento influenciado pela atividade policial e que não 
necessariamente se convertem em condenações. Na verdade, esse mesmo 
relatório constata que a taxa de reincidência criminal, nos critérios nele 
definidos para a sua apuração, não conta como base de informações para o 
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acompanhamento e o processamento de nova apuração. O próprio Depen, 
em junho de 2008, divulgou que 43,12% dos apenados de todo o país no 
primeiro semestre daquele ano eram réus primários com uma condenação, 
23,87% eram primários com mais de uma condenação e 33,01% eram 
reincidentes (Brasil, 2001; 2008). 

O número de 70% amplamente divulgado leva em consideração qualquer tipo 

de passagem, ainda que na passagem anterior o preso tenha sido absolvido, a 

chamada reincidência genérica. Para fim de amostragem as reincidências aqui 

apresentadas são as registradas entre o período de 17/11/2015 até 21/05/2019, ou 

seja, reincidência apenas dentro da audiência de custódia em Maringá que é quando 

começou a ser feito esse controle. Dessa maneira, não estão aqui contabilizadas as 

passagens anteriores há 2015, e da mesma forma não é levado em conta se foi 

absolvido ou condenado. 

Em números gerais, atualizado desde a implementação em 17/11/2015 até 

21/05/2019, passaram pelas Audiência de Custódia 4.358 presos, desses, 1.002 

passaram (duas vezes ou mais) o que representa 23% de retorno. Por outro lado, 

segundo dados do IDDD (2019)  – Instituto de Defesa do Direito de Defesa em relatório 

apresentado em 29 de agosto de 2019, o índice de retorno à audiência de custódia 

entre setembro de 2016 a setembro de 2017 no Rio de Janeiro foi de apenas 5,28%. 

O que não se pode negar é que após o início da audiência de custódia o preso 

começou a ganhar a liberdade de forma mais ágil, uma vez que sua apresentação ao 

juiz em 24 horas possibilita a substituição do cárcere por medidas alternativas. O que 

inclusive é um dos objetivos desse instituto, promover o desencarceramento daqueles 

que não preenchem os requisitos para fica encarcerado. 

Cesare  Beccaria, diz que  “Não é a intensidade da pena que produz o maior 

efeito sobre o espírito humano, mas a extensão dela”. (BECCARIA, 1764) Beccaria 

há 255 anos já dizia que não é a quantidade da pena, mas sim a certeza que o 

criminoso será punido que prevenirá crimes, ao analisarmos nossa realidade atual, o 

que podemos inferir é que, nos crimes com penas inferiores a 4 anos, ou seja, aqueles 

que na maior parte das vezes conseguem a substituição do cárcere por restritivas de 

direito, pode sim ocorrer uma sensação de impunidade por parte do infrator. De outro 

norte, se ocorre a concessão de liberdade, é porque assim determina a lei, não 
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havendo que se falar em culpa das audiências de custodia, mas sim da nossa 

legislação vigente. 

A partir da análise dos dados concluímos que a taxa de retorno dentro da 

audiência de custódia na cidade de Maringá é de 23%, entretanto, em recente relatório 

divulgado a nível nacional pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa o índice de 

retorno à audiência de custódia entre setembro de 2016 a setembro de 2017 no Rio 

de Janeiro foi de apenas 5,28%, ou seja, muito abaixo do índice registrado em 

Maringá, e principalmente dos 70% dito pelo então Ministro Cezar Peluso a nível 

nacional. Assim, não podemos afirmar que a custódia tem impactado nos números de 

reincidência, uma vez que a taxa em nível nacional está muito abaixo do apresentado 

pela mídia, o que observamos, é que a reincidência na cidade de Maringá está acima 

da média das regiões apresentadas no recente relatório elaborado pelo IDDD. 

 

4. ABERTURA DE INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES DECORRENTES DA 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 Um dos principais objetivos da audiência de custódia é verificar a legalidade 

da prisão. A apresentação do preso no prazo de 24 horas ao Juiz possibilita que este 

verifique se foram respeitadas as garantias constitucionais do preso. Em casos onde 

o preso se queixa de violação de seus direitos, como por exemplo, agressão (física 

ou psicológica) deve o Juiz requerer a realização de exames (IML) ou determinar a 

abertura de Inquérito para apuração. 

 No ano de 2016 31%1 dos inquéritos policiais militares instaurados no 4º 

Batalhão diz respeito as denúncias formalizadas nas audiências de custódia. No ano 

de 2018 esse percentual foi de 16%. Já no corrente ano (até o dia 15/09) foram 

instaurados 13 Inquéritos Policiais Militares decorrentes de denúncias feitas pelos 

presos na audiência de custódia, o que representa 21% no total. 

 Isso mostra que, as audiências são efetivas nesse aspecto, de forma que 

possibilitam a apuração de eventuais irregularidades e, por outro lado, mostra que, a 

                                                           
1 Dados obtidos em consulta no 4º Batalhão de Polícia Militar, na seção de Justiça e Disciplina. 
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simples menção em audiência de que foi agredido não é suficiente, devendo ser o 

preso submetido a exames e apurado através de inquérito. 

 Segundo dados da Corregedoria da PM-DF 82% dos IPMs levados ao Instituto 

Médico Legal (IML) para verificar agressão ao preso não resultaram em oferecimento 

de denúncia. "Somente 17,33% constituem materialidade para oferecimento da 

denúncia. Esses números apontam que há uma distorção na finalidade da audiência, 

uma vez que os presos podem alegar que foram agredidos na intenção de 

conseguirem a liberdade.  

  

 

 O Ministério Público tem papel fundamental nesse quesito, a fim de adotar as 

medidas necessárias para esclarecer se existe ou não indício mínimos para 

instauração do Inquérito Policial, inclusive advertindo o preso sobre o crime de 

denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, vejamos: 

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo 
judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação 
de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o 
sabe inocente: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 

 Ao agit dessa maneira, como defensor da lei, o Ministério Público além de 

assegurar as garantias do preso, alerta-o para as consequências previstas no Código 

Penal, diminuindo por consequência os Inquéritos Policiais abertos sem o mínimo de 

indícios e resguardando as garantias e direitos dos Policiais Militares. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise dos números 

práticos da Audiência de Custódia na cidade de Maringá, apresentando seu modo de 
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funcionamento, material empregado, e aspectos positivos e negativos. Foi usado 

como principal fonte prática deste artigo o sistema SIGAC, que contabiliza todas as 

Audiências de Custódia de Maringá. 

 Foi também abordado temas que levantam discussão na sociedade como um 

todo, como por exemplo a questão do desencarceramento promovido pelas 

Audiências de Custódia, que conforme demonstrado, e foi possível observar que não 

é a audiência de custódia que promoveu um desencarceramento, mas sim a efetiva 

aplicação do disposto em nosso Código de Processo Penal e da Constituição Federal. 

Dessa maneira a Audiência de Custódia vem para suprir uma deficiência estatal, no 

que diz respeito à aplicação de medidas diversas da prisão. Ademais, se analisarmos 

o índice de concessão de liberdades em audiência de custódia na cidade de Maringá, 

concluiremos que está dentro da média nacional. 

 Outro ponto abordado diz respeito a reincidência criminal, que é um tema 

muito cobrado, tanto socialmente quanto nas casas legislativas, que usam esse 

assunto para frequentemente questionarem a efetividade das Audiências de Custódia. 

Ficou demonstrado que, em Maringá, a taxa de reincidência dentro da Audiência de 

Custódia é de 23%, contudo, no recente relatório divulgado pelo IDDD ficou 

demonstrado a taxa de retorno nas audiências de custódia na cidade do Rio de Janeiro 

em 5,28%, ou seja, muito abaixo do registrado aqui em Maringá, assim, não podemos 

afirmar que a audiência de custodia auxilia no aumento dos índices de reincidência, 

mas apenas inferir que na cidade de Maringá a taxa de reincidência, a priori, é superior 

a apresentada na cidade do Rio de Janeiro. 

 Também foi abordado sobre a importância do Ministério Público nas Audiências 

de Custódia, como fiscal da Lei, assegurando que quando houver indícios de violação 

das garantias fundamentais do preso, este opine pela instauração de Inquéritos 

Policiais, mas também, que sempre advirta o preso sobre as consequências 

denunciação caluniosa, prevista no artigo 339 do Código Penal, como uma forma de 

inibir qualquer intento (ainda que ilógico) de se livrar do cárcere através de uma falsa 

denúncia. 

 Por fim, concluímos que a audiência de custodia é um instituto de extrema 

importância para assegurar os direitos e garantias fundamentais, e que apesar dos 
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diversos questionamentos acerca de sua constitucionalidade a mesma foi chancelada 

pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda, através da presente pesquisa, foi possível 

mesmo que de maneira não tão aprofundada, analisar os índices de concessão de 

liberdades, e taxa retorno do preso as audiências de custodia e concluímos que, 

embora na cidade de Maringá o índice de reincidência seja 23%, essa não é, a priori, 

a realidade nacional. Podemos apenas inferir que na cidade de Maringá a taxa de 

retorno é superior as demais cidades observadas. Por derradeiro, anotamos como de 

extrema importância o papel do Ministério Público nas audiências de custodia, de 

forma a assegurar todas garantias do preso e ainda o alertar para consequências da 

denunciação caluniosa, prevista no artigo 339 do código penal. 
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