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A ação objetiva fortalecer as audiências 

de custódia como mecanismo capaz de 

racionalizar a porta de entrada do sistema 

prisional nas 27 unidades federativas, conforme 

parâmetros nacionais e internacionais e à luz 

da Resolução CNJ nº 213/2015 e das recentes 

mudanças no Código de Processo Penal. 

A partir de parceria com o PNUD e com o 

UNODC, o CNJ fomenta a legalidade das 

prisões, a proporcionalidade nas respostas 

penais e a inclusão social, visando a redução da 

superpopulação e superlotação carcerária.

Qualificação das audiências de custódia em 

conformidade com os parâmetros nacionais e 

internacionais nas 27 unidades federativas.

 Formação em Altos Estudos em Audiência de 
Custódia

 Aperfeiçoamento de serviços, fluxos e 
procedimentos: violência doméstica, prevenção 
à tortura, proteção social e dados

 Melhoria dos espaços arquitetônicos da 
audiência de custódia

 Análise da porta de entrada durante a 
pandemia de Covid-19

 Ações de comunicação com vídeos e cartilha, 
no marco de cinco anos da audiência de 
custódia no Brasil

Audiência 
de Custódia

PROPORCIONALIDADE PENAL

 Conselho Nacional de JustiçaETAPAS

QUALIFICAÇÃO JUDICIAL:

SERVIÇOS, FLUXOS E PROCEDIMENTOS:

COMUNICAÇÃO:

 Proteção social: lançamento e difusão do Manual 
de Proteção Social na Audiência de Custódia; 
Articulação para implantação e qualificação do 
Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada nas 27 
unidades federativas, com capacitação das equipes 
multiprofissionais; Fortalecimento da rede de 
proteção social local

 Prevenção e combate à tortura: lançamento e difusão 
do Manual de Prevenção e Combate à Tortura 
e Maus-Tratos na Audiência de Custódia; Fluxos 
eletrônicos para disponibilização de laudos periciais 
e compartilhamento da mídia e registros com os 
órgãos de apuração, com integração de sistemas

 Arquitetura judiciária: parâmetros nacionais sobre 
estrutura e arquitetura para a audiência de custódia, 
com 27 projetos arquitetônicos para os tribunais

 Qualificação do acompanhamento das alternativas 
penais e da monitoração eletrônica

 Dados e qualificação de sistemas: aperfeiçoamento 
e integração do Sistac a partir da escuta dos 
magistrados e serventuários; Relatório de análise 
dos dados da Plataforma de Análise Judicial dos 
APFs no contexto da pandemia de Covid-19 e 
painel interativo no site

 Lançamento de ações em redes sociais sobre 
audiências de custódia

 Lançamento e difusão da publicação sobre cinco    
anos da audiência de custódia no Brasil – adesão 
nas capitais e no interior, assim como com a justiça 
federal

 Lançamento e difusão de Manuais sobre Tomada 
de Decisão Judicial na Audiência de Custódia

 Encontros de Altos Estudos em Audiência de 
Custódia com magistrados 

 Plano de formação continuada e à distância

 Violência doméstica: parâmetros para casos Lei 
Maria da Penha em audiência de custódia
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