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RESUMO: Pesquisa ainda em andamento. Este trabalho tem como objeto o controle da 
legalidade, da necessidade e da adequação das prisões no contexto brasileiro, com enfoque na 
análise do instrumento processual penal conhecido como audiência de custódia. Pauta-se a 
investigação pelo seguinte problema: qual o papel desempenhado pela audiência de custódia 
na busca da observância dos direitos humanos relacionados às pessoas presas cautelarmente? 
A fim de analisar essa questão, propõe-se recorte à pesquisa no sentido de investigar uma 
amostra das audiências de custódia realizadas dentro da Cadeia Pública José Frederico 
Marques, para onde as mesmas, instaladas no Estado do Rio de Janeiro desde setembro de 
2015, foram transferidas em outubro de 2017. A justificativa para este trabalho decorre do 
fato de a academia não poder ficar à margem do debate sobre esse novo instrumento 
processual penal e seus impactos no controle da legalidade, da necessidade e da adequação 
das prisões cautelares no Brasil. Torna-se, assim, premente estudar as questões que lhe são 
direta ou indiretamente relacionadas, que descortinam uma instigante linha de pesquisa apta a 
subsidiar discussões teórico-conceituais, tanto do ponto de vista das reflexões sobre a 
conveniência do modelo, em si, como também no que diz respeito à adequação da forma de 
sua utilização no âmbito do processo penal brasileiro, sempre com vistas a oferecer subsídios 
ao aprimoramento dos institutos jurídicos. A pesquisa pode contribuir para o avanço na 
compreensão sobre o papel desse instrumento no processo penal brasileiro. A metodologia de 
pesquisa utilizada consiste em uma abordagem quantitativa e baseada em linha de raciocínio 
dedutiva, instrumentalizada pelas técnicas de revisão bibliográfica e documental, bem como 
pelo levantamento e pela análise de dados relativos a um total 200 processos, alusivos às 
audiências de custódia realizadas, nos dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2018, na Cadeia Pública José 
Frederico Marques. O objetivo do trabalho é demonstrar que a audiência de custódia, 
instrumento previsto na Resolução n° 213 do Conselho Nacional de Justiça, constitui 
instrumento eficaz para o controle da legalidade, da necessidade e da adequação das prisões, 
viabilizando a observância dos direitos humanos relacionados às pessoas presas cautelarmente. 
Os resultados parciais da pesquisa indicam que a audiência de custódia viabiliza um olhar 
diferenciado por parte do magistrado sobre a questão alusiva às prisões cautelares, 
possibilitando, a partir de um contato mais próximo entre o juiz, o preso e a situação que 
acarretou a custódia, uma melhor compreensão da situação concreta para subsidiar as decisões 
que implicarão na manutenção da custódia ou no livramento dos presos. A conclusão parcial é 
no sentido de que as audiências de custódia constituem instrumento eficaz para o controle da 
legalidade, da necessidade e da adequação das prisões. Em 41% do total de 200 casos 
analisados, as audiências de custódia acarretaram no livramento imediato dos indiciados nos 



casos em que os mesmos, provavelmente, diante da natureza do crime, cuja prática lhes foi 
atribuída, resultariam em encarceramento desnecessário por algum lapso temporal 
significativo.  
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