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Simpósio: DIGNIDADE HUMANA E DIREITO PENAL 

 

RESUMO: Este trabalho trata das matrizes democráticas e autoritárias do processo penal 

brasileiro e a influência destas no instituto da audiência de custódia. Tema que se mostra 

relevante haja vista que se constata que na realidade do sistema penal brasileiro, muitos 

apenados são presos provisórios, sem sequer serem ouvidos após a prisão. Com isso, percebe-

se uma banalização do instituto da prisão preventiva, em que, para justificá-la e, ao mesmo 

tempo, disfarçar os reais motivos para a decretação, os juízes se utilizam de argumentos 

genéricos, violando diversas garantias constitucionais. Diante disso, o objetivo geral é realizar 

uma análise empírica sobre as decisões provenientes de audiências de custódia para verificar se 

este instituto contribui para a consolidação do sistema acusatório, ou se do contrário faz 

perpetuar ranços inquisitórios de matriz autoritária. E, assim, possui como objetivos específicos 

analisar a sistemática da realidade do sistema penal brasileiro a partir do garantismo penal de 

Luigi Ferrajoli, que servirá de referencial teórico para a presente pesquisa; definir as matrizes 

processuais penais e o instituto da audiência de custódia; e aplicar o garantismo penal em sede 

de audiências de custódia. Para realizar esta análise, utiliza-se uma abordagem crítica do 

garantismo penal de Luigi Ferrajoli, que busca legitimar o processo penal. A metodologia 

empregada se dá por meio da análise empírica e qualitativa das decisões proferidas em 

audiência de custódia, pautando-se nos fundamentos das decisões analisadas, para que seja 

possível compreender a relação entre o instituto da audiência de custódia e os sistemas 

acusatório e inquisitório, em conjunto com levantamentos bibliográficos, apontamentos 

históricos e teorias criminológicas que buscam explicar a relação do garantismo penal com a 

efetivação de direitos fundamentais nas audiências de custódia. No que tange aos resultados, 

observou-se que, na realidade prática, os fundamentos utilizados para decretar a prisão 

preventiva ou conceder a liberdade provisória, em sede de audiências de custódia, demonstram 

que o magistrado não compreende o papel democrático que deveria exercer para consolidar o 

sistema acusatório constitucional. Concluiu-se, então, que a implementação das audiências de 

custódia não contribuem com a democratização do processo penal brasileiro através da 

concretização do sistema acusatório, haja vista que o magistrado assume o papel de acusador, 

persistindo a presença marcante de um sistema inquisitório de matriz autoritária. 
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