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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: A implementação das audiências de custódia está prevista em Pactos e Tratados 

Internacionais, entre eles o Pacto de San Jose, no qual o Brasil é signatário, conforme Decreto 

nº 678/92. Consiste na garantia de o preso ser apresentado ao juiz no prazo de 24 horas em 

caso de flagrante, sendo ouvido por ele , considerando as manifestações do Ministério Público 

e da Defensoria ou do advogado do detido. Durante esta primeira audiência é analisada as 

condições do flagrante, maus tratos, e principalmente tortura ou outras irregularidades, 

optando por manter a prisão preventiva ou da adequação da continuidade da prisão. É a forma 

mais eficaz de garantir que uma prisão ilegal não perdure, causando um mal irreparável para o 

injustiçado, fazendo assim o controle da legalidade ( garantias constitucionais do art. 5º, LXV, 

LXVI). A cultura de encarceramento no Brasil superlota o sistema penitenciário, aumentando 

assim a desigualdade, a violência, riscos de doença e colocando em risco a integridade física e 

psíquica dos suspeitos nos presídios. Relatório divulgado pela Anistia Internacional em 

fevereiro de 2015 coloca o Brasil no topo dos países mais violentos do mundo. O relatório 

aponta que a sensação de impunidade é um incentivador, já que 85% dos homicídios não são 

solucionados no Brasil, e cita como os principais fatores para a crise no Brasil a violência 

policial, registros de tortura e a falência do sistema prisional. A reincidência e as condições 

desumanas das unidades prisionais são também fatores preocupantes. Segundo a Anistia, sete 

em cada 10 presos voltam a praticar crimes. A audiência é uma manifestação jurídico-sociais 

da cultura jurídica contemporânea na implementação de processos democráticos e dos direitos 

humanos. O método utilizado para o desenvolvimento do tema é o quantitativo-qualitativo, 

fazendo questionamentos in loco aos magistrados envolvidos e aperfeiçoando a pesquisa junto 

aos ressocializados e aos que não tiveram a mesma oportunidade. Objetivando divulgar esse 

novo instituto e que faça parte de todas as comarcas para minimizar o potencial de 

superlotação carcerária e oferecer novas oportunidades de reeducação social. Melhorar o 

sistema carcerário é melhorar a nossa condição de vida e segurança. É um processo 

civilizatório já implantado em toda a Europa e alguns países da América Latina, sendo o 

Brasil um dos últimos na sua implantação. É questão de urgência, pois falamos do bem maior 

pretendido vida/liberdade. 
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