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RESUMO: O estudo aborda o pioneirismo do Maranhão na realização da 
audiência de custódia no território brasileiro e a apresenta como mecanismo de 
garantir direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos e na 
Constituição Brasileira de 1988. A necessidade de analisar a temática recai 
sobre a triste realidade vivenciada pelos maranhenses no que diz respeito à 
segurança pública e às rebeliões ocorridas no sistema penitenciário cujas ações 
foram manchetes nos jornais nacionais e internacionais. O estudo foi organizado 
por meio de método indutivo e pesquisa exploratória. Baseou-se em 
levantamento bibliográfico, estudo de campo, como também através de 
entrevistas realizadas com autoridades (juízes, promotores, defensores e 
desembargadores), servidores públicos e população em geral que não possui 
envolvimento direito com o Poder Judiciário. Objetiva compreender o significado 
da audiência de custódia no Maranhão, além de analisar qual período a referida 
audiência foi implementada no estado e quais os motivos que a tornou realidade. 
Visa destacar a violência enfrentada no sistema prisional, ocorrida em 2013, 
tendo em vista que tal situação promoveu denúncia perante a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) cuja Corte Interamericana de Direitos Humanos 
expediu Medida Provisória, objetivando que o Brasil preservasse a vida e a 
integridade física dos presos. Pretende evidenciar a legalidade da referida 
condenação. Aborda que a condenação permitiu ainda a realização da audiência 
de custódia em 2014, no Maranhão, por meio do Provimento n. 1/2014, da 
Corregedoria Geral de Justiça, com também, agregada ao tratado internacional, 
foi um dos fundamentos para existência da Resolução nº 213/2015, do Conselho 
Nacional de Justiça que determinou a realização da audiência de custódia em 
todos tribunais brasileiros, como forma de obedecer ao artigo 7, item 5, da 
CADH. Explica os procedimentos que são realizados antes e após a audiência 
de custódia feita na Central de Inquéritos e Custódia de São Luís. Comenta a 
atuação do Judiciário e da Promotoria do Maranhão quando se observa os 
relatos de maus-tratos narrados pelos presos em sede de audiência. Enfatiza a 
natureza humanitária que a audiência possui, a fim de exaltar que tal 
procedimento resguardar direito fundamental previsto na Constituição Brasileira 
de 1988, como a vedação ao tratamento cruel e desumano. Comprava que a 
audiência de custódia é realidade no Maranhão. Por fim, critica-se que tal 
procedimento não é popularmente conhecido, mesmo que verse sobre direitos 
humanos. Dessa forma, conclui-se que a audiência de custódia é uma medida 
eficaz tanto para garantir direitos fundamentais previstos na Constituição 
Brasileira de 1988, como para reduzir a superlotação do sistema carcerário do 
Maranhão. 
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