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EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX, RELATOR DA AÇÃO DIRETAEXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX, RELATOR DA AÇÃO DIRETA  

DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.240DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.240

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.240

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO  vem, por intermédio do Defensor 

Público Federal de Categoria Especial, que atua por delegação do Defensor Público-

Geral  Federal,  requerer a sua admissão,  nos  autos do processo em epígrafe,  como 

AMICUS CURIAE, pelos motivos adiante expostos. 

De  acordo com a regra  do  §  2º  do art.  7º  da  Lei  9.868/99,  a  admissão de 

manifestação  de  órgãos  ou  entidades  depende  da  relevância  da  matéria  e  da 

representatividade dos postulantes. 

1. Da relevância da matéria

Não há dúvidas sobre a relevância da matéria. 
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A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.240, proposta pela Associação dos 

Delegados  de  Polícia  do  Brasil  –  ADEPOL/BRASIL,  objetiva  seja  declarada  a 

inconstitucionalidade do Provimento Conjunto n. 03/2015, expedido pela Presidência 

do Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

O ato impugnado determina a apresentação, pela autoridade policial, de pessoa 

detida em flagrante delito, perante o juiz competente, até 24 horas após a sua prisão, 

para participar de audiência de custódia. Além disso, estabelece o procedimento da 

audiência de custódia. 

Argumenta o requerente que o ato atacado ofenderia a competência legislativa 

federal e o princípio da legalidade, bem como o princípio da separação de poderes. 

Em resumo, a discussão posta envolve o debate sobre a (in)constitucionalidade 

formal  e  material  do  ato  expedido pela  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  e  pela 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo que consagrou a audiência de 

custódia e seu procedimento. 

A audiência  de  custódia  assume  especial  relevância,  porque  se  insere  em 

movimento  de  combate  à  cultura  do  encarceramento  e,  mais  especificamente,  do 

cautelar.  

De acordo com o Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil, lançado pelo 

CNJ em junho de 2014, a população carcerária, desconsiderados os presos submetidos 

à prisão domiciliar, é integrada por 41% de presos provisórios. 

Nesse  sentido,  a  instituição  da audiência  de  custódia  representa  esforço em 

favor da redução desse alto percentual, que, em verdade, contribui significativamente 

para a existência de população carcerária de 563.526 integrantes,  para o deficit  de 

206.307 vagas  e  para  o  desonroso  título  de  quarta  maior  população carcerária  do 

mundo.  

Além disso, o Índice de Progresso Social, elaborado pela organização sem fins 

lucrativos Social Progress Imperative, aponta o Brasil como o 11º país mais inseguro 
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do mundo. 

Considerados a grande população carcerária e o alto nível de insegurança do 

País, conclui-se que o encarceramento em massa não tem se revelado eficaz para a  

redução da criminalidade. 

Assim, o debate sobre o desencarceramento, incluído o cautelar, já não pode ser 

adiado.  Deve  ser  imediatamente  enfrentado.  A  presente  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade proporciona espaço privilegiado para esse debate. 

Não por acaso, a audiência de custódia tem recebido atenção peculiar por parte 

do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. 

O  presidente  do  CNJ  e  do  STF,  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  tem 

incentivado os presidentes dos Tribunais de Justiça do País à concretização do Projeto 

Audiências de Custódia. 

Há  números  que  justificam  a  dedicação  de  Sua  Excelência.  Lançado 

experimentalmente em São Paulo, com o respaldo do ato ora atacado, o programa já 

reduziu em 45% o número de prisões provisórias no Estado1. 

A própria Defensoria Pública da União vem se deparando com casos em que a 

audiência  de  custódia,  efetivamente,  foi  determinante  para  a  revogação  da  prisão 

preventiva.  Indica-se,  como  exemplo,  o  Habeas  Corpus  5009720-

63.2014.404.0000/PR, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na 

hipótese, com base na audiência de custódia realizada, constatou-se que a versão dos 

fatos apresentada pela paciente – no sentido de que foi convidada para viajar e que 

ficou sabendo da droga no momento em que encontrada pelos policiais – era coerente 

com o depoimento do condutor do veículo, também indiciado, que fez afirmações no 

mesmo sentido. Concluiu-se, assim, que era efetivamente possível o desconhecimento, 

pela paciente,  sobre o transporte dos entorpecentes,  razão pela qual concedeu-se a 

ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva (Anexo I). 
1 Notícia  de  5  de  maio  de  2015,  disponível  no  site  www.stf.jus.br,  pelo  link 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290907&caixaBusca=N
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A matéria também atrai a atenção dos demais Ministros dessa Suprema Corte. 

Em debates travados no julgamento do Habeas Corpus 123.221/SP, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, j. em 28/10/2014, o Relator destacou o seguinte: 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (Relator): - O que imagino é  

que, hoje, por exemplo, seria de pensar em casos determinados – e, talvez, pudesse se  

começar com a questão do tráfico de drogas e afins -, com aquilo que é prática na  

Europa, de apresentação do preso ao juiz,  porque, infelizmente, o testemunho que  

permite a qualificação, a caracterização do tráfico é dado pelo policial, quer dizer,  

sem uma avaliação. Em geral, essas pessoas já estão recolhidas, portanto, por ordem,  

prisão em flagrante, depois convertida em prisão provisória. 

Por sua vez, a Min. Cármen Lúcia, que participou do julgamento, destacou o 

seguinte: 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - 

(…)

Eu concordaria com a recomendação, ou com uma sugestão no sentido de que  

o CNJ talvez pudesse fazer um diagnóstico de em quais comarcas no Brasil isto vem  

acontecendo com mais frequência, para se ter, depois, um diagnóstico dos excessos do  

próprio Poder Judiciário relativamente a isso, quer dizer, isso que o Ministro Gilmar  

está dizendo: que há locais em que os juízes respondem sem ter nenhum acesso à  

pessoa. 

A audiência de custódia também atraiu a atenção do Poder Legislativo. 

O Projeto de Lei do Senado n. 554, de 2011, objetiva alterar o § 1º do art. 306 

do CPP, para determinar a apresentação do preso à autoridade policial, após efetivada 
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sua prisão em flagrante,  no prazo de 24 horas.  O projeto de lei  instruiu a petição 

inicial. 

Por fim, registre-se que, em despacho inaugural, o próprio Relator do presente 

processo,  Ministro  Luiz  Fux,  afirmou  que  a  hipótese  reveste-se  de  indiscutível  

relevância, tanto que aplicou o rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/99. 

Diante desse quadro, afirma-se a peculiar relevância da matéria. 

2. Da representatividade da Defensoria Pública da União

A Defensoria Pública da União constitui um dos principais atores do sistema de 

justiça  habilitados  a  contribuir  com  o  movimento  de  combate  à  cultura  do 

encarceramento e, mais especificamente, do cautelar. Guarda representatividade que a 

habilita  a  participar  ativamente  do  debate  sobre  o  desencarceramento,  incluído  o 

cautelar, proporcionado pela presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

O art. 4º, XVII, da Lei Complementar 80/94, prevê, como função institucional 

da Defensoria Pública, a atuação nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de 

internação  de  adolescentes,  visando  a  assegurar  às  pessoas,  sob  quaisquer 

circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais. Inclusive, o 

§ 11 do art. 4º da Lei Complementar 80/94 impõe que os estabelecimentos prisionais 

reservem instalações adequadas, destinadas especificamente ao atendimento jurídico 

dos presos e internos por parte dos Defensores Públicos, bem como forneçam apoio 

administrativo,  prestem  as  informações  solicitadas  e  assegurem  acesso  à 

documentação dos presos e internos. 

Nesse ponto, o § 1º do art. 5º da Lei 11.671/08 esclarece que cabe à Defensoria 

Pública  da  União  a  assistência  jurídica  ao  preso  que  estiver  nos  estabelecimentos 

penais federais de segurança máxima. 

A propósito da atuação específica frente ao encarceramento cautelar, o art. 4º, 
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XIV, da Lei Complementar  80/94,  prevê,  como função institucional da  Defensoria 

Pública,  o  acompanhamento  de  inquérito  policial,  inclusive  com  a  comunicação 

imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir 

advogado. Nesse ponto, o art. 306, § 1º, do CPP, determina que, em até 24 horas após 

a realização da prisão, o juiz competente encaminhe o auto de prisão em flagrante e,  

caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria 

Pública. 

As prisões em flagrante empreendidas pela autoridade policial, por delitos que 

anunciem  a  competência  da  Justiça  Federal  e  da  Justiça  Eleitoral,  são  todas 

comunicadas à Defensoria Pública da União.

Acrescente-se que o perfil da população carcerária confunde-se com o perfil de 

necessitado, atendido pela Defensoria Pública.

Em estudo sobre o perfil da população carcerária, baseado em dados de 2010, 

Felipe  Mattos  Monteiro  e  Gabriela  Ribeiro  Cardoso,  no  artigo  “A seletividade  do 

sistema prisional brasileiro e o perfil da população carcerária”, constante na Revista 

Civitas,  Porto  Alegre,  v.  13,  n.  1,  p.  93-117,  jan-abr  2013,  concluem que  o  caso 

brasileiro  assemelha-se  ao  norte-americano.  Os  estabelecimentos  prisionais  não 

abrigam criminosos perigosos e violentos, mas condenados por negócios com drogas, 

furto,  roubo  ou  atentados  à  ordem  pública,  ou  seja,  condenados  por  crimes  não 

violentos. Em verdade, a reclusão passou a servir não como instrumento de correção 

de comportamentos  desviantes,  mas como instrumento  de controle  do  mercado de 

trabalho  desqualificado.  O  sistema  penitenciário,  denominado  pelos  autores  de 

“aspirador  social”,  assumiu  o  papel  de  depósito  da  massa  de  desempregados, 

cumprindo a função de limpeza e higienização dos excluídos da sociedade. 

Segundo  os  autores,  esse  panorama  fica  mais  nítido  a  partir  dos  dados 

relacionados ao grau de instrução. Do total de presos, 77% não haviam passado do 

ensino fundamental. 
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Assim,  não há dúvidas  da  habilitação da Defensoria  Pública  da  União para 

tratar  de  assunto  que  se  relaciona  diretamente  com  o  sistema  prisional  e,  mais 

especificamente, com as prisões em flagrante. 

Como se não bastasse, a Defensoria Pública da União já vem contribuindo com 

o debate sobre a audiência de custódia no âmbito do sistema de justiça. 

A  Defensoria  Pública  da  União  propôs  a  Ação  Civil  Pública  0008837-

91.2014.4.01.3200,  distribuída  à  3ª  Vara  Federal  do  Amazonas,  com  pedido  de 

condenação da União a viabilizar a realização da audiência de custódia para todos os 

presos  em flagrante,  com a  condução,  no  prazo máximo de  24  horas,  do  preso  à 

presença do juiz, com prévia intimação (Anexo II). Atualmente, o processo encontra-

se em fase  de apelação,  com pedido de aplicação da teoria  da  causa madura para 

julgamento da matéria por parte do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Anexo 

III).

Além disso, a Defensoria Pública da União, no dia 25 de agosto de 2014, em 

conjunto com o Instituto Terra Trabalho e Cidadania – ITTC e com o Instituto de 

Defesa do Direito de Defesa – IDD, realizou, no auditório da Defensoria Pública da 

União em São Paulo, audiência pública que teve como objeto a discussão acerca da 

viabilização da audiência de custódia em favor de todos os presos em flagrante (Anexo 

IV). Dessa audiência resultou moção de apoio ao Projeto de Lei do Senado n. 554, de 

2011, já referido (Anexo V). 

Acrescente-se  que  a  Defensoria  Pública  da  União  vem  atuando  em  casos 

individuais  em que  realizada  a  audiência  de  custódia,  como é  exemplo  o  Habeas 

Corpus 5009720-63.2014.404.0000/PR, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, já referido.  

Por fim, reitere-se que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade almeja a 

declaração de  inconstitucionalidade  do  Provimento Conjunto n. 03/2015, expedido 

pela Presidência do Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
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de São Paulo, que institui e regulamenta a audiência de custódia no âmbito do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. 

Portanto, o movimento iniciado pela requerente, a Associação dos Delegados de 

Polícia do Brasil – ADEPOL/BRASIL, vai de encontro à implantação da audiência de 

custódia. 

Além disso, veiculou pedido de ingresso como amicus curiae a Federação 

Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF, que, embora não tenha adiantado sua 

linha de pensamento, tende a aderir ao ataque ao ato que institui e regulamenta a 

audiência de custódia no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Nesse sentido, a intervenção da Defensoria Pública da União, na condição de 

amicus curiae, também se destina a veicular argumentos contrários aos deduzidos na 

petição inicial e, provavelmente, aos que serão suscitados pela FENAPEF, se admitida 

for. A atuação da Defensoria Pública da União permitirá o exercício do contraditório 

em favor da audiência de custódia. Até o presente momento, não consta instituição 

habilitada ao exercício de tal mister. 

Então, pelos motivos expostos, afirma-se a representatividade da Defensoria 

Pública da União. 

3. Dos pedidos

Ante o exposto, requer-se:

a) a admissão da Defensoria Pública da União no processo, na qualidade de 

amicus curiae, franqueando-se o exercício das faculdades inerentes a essa função, tais 

como a apresentação de memoriais, a participação em eventual audiência pública e a 

sustentação oral dos argumentos em Plenário, quando do julgamento da ação; 

b) a intimação dos atos do processo.   

Nesses termos, pede deferimento.
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Brasília, 27 de maio de 2015. 

Gustavo Zortéa da Silva, 
Defensor Público Federal de Categoria Especial
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