
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 38.729 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
RECLTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
ADV.(A/S) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
RECLDO.(A/S) :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
BENEF.(A/S) :NÃO INDICADO 

DECISÃO: 
Vistos.
Cuida-se  de  reclamação  constitucional,  com  requerimento  de 

medida liminar, ajuizada pela  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO  contra “ato administrativo do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro”, emanado pelo Presidente e consubstanciado 
no AVISO TJ nº 99/ 2019, que possui o seguinte teor:

“O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO 
ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO,  DESEMBARGADOR 
CLAUDIO DE MELLO TAVARES, no uso de suas atribuições 
legais;

CONSIDERANDO  as  disposições  que  se  encontram 
insculpidas na Lei Estadual 6.956/2015 - LODJ, no que concerne 
às atribuições do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de janeiro;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  disciplinar  o 
expediente  forense  de  modo  a  possibilitar  às  partes  o 
conhecimento  prévio  da  realização,  ou  não,  dos  atos 
processuais;

CONSIDERANDO os problemas estruturais e de logística 
para  o  perfeito  funcionamento  do  Sistema  de  Audiência  de 
Custódia,  ante  a  dificuldade  de  apresentação  dos  presos,  de 
realização das entrevistas com os seus advogados ou defensores 
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públicos,  e para a realização dos atos processuais,  diante das 
festividades natalina e de fim de ano.

AVISA aos Magistrados, membros do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, Advogados, Delegados de Polícia, chefia 
da  Secretaria  de  Administração  Penitenciária,  Responsáveis 
pelo Expediente, Secretários de Juízes e demais Servidores em 
atuação  nas  Centrais  de  Audiência  de  Custódia  da  Capital, 
Volta Redonda e Campos dos Goytacazes, que está suspenso o 
expediente forense nos respectivos órgãos judiciais, nos dias 24, 
25 e 31 de dezembro de 2019 e 01 de janeiro de 2020, devendo 
ser analisada a legalidade e a conveniência da manutenção da 
prisão  em  flagrante  pelo  plantão  judiciário  diurno  da 
circunscrição  correspondente  à  competência  das  respectivas 
CEACs.”

 Alega  a  reclamante  que  o  referido  ato  descumpre  decisão  deste 
Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Medida Cautelar 
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347/DF.

Aduz, in verbis, que:

“5. Após a devida provocação, em 27 de maio de 2015, do 
Partido Socialismo e Liberdade, o que foi materializado com o 
ajuizamento da ADPF nº 347, o Supremo Tribunal Federal, no já 
distante 09 de setembro de 2015, reconheceu o Estado de Coisas 
Inconstitucional  do  sistema  prisional  deferiu  medidas 
cautelares importantes sobre o tema.

6.  Para  os  fins  desta  Reclamação,  deve  ser  destacado  o 
seguinte trecho da ementa do acórdão:

‘AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA  –  OBSERVÂNCIA 
OBRIGATÓRIA.  Estão  obrigados  juízes  e  tribunais, 
observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e 
Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências 
de  custódia,  viabilizando  o  comparecimento  do  preso 
perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 
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horas, contado do momento da prisão.’ (destaquei)

7. Em razão do transcurso de mais de 4 (quatro) anos da 
decisão liminar na ADPF nº 347, não resta dúvida de que se 
encontra  mais  do  que  superado  o  lapso  temporal  para  o 
cumprimento do comando decisório proferido pelo e. Supremo 
Tribunal Federal.

8. Aliás, a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal 
consolidou o entendimento de que a apresentação da pessoa 
presa  à  autoridade  judicial  constitui  verdadeiro  direito 
subjetivo público, o que, portanto, não pode ser sonegado.

9. Todavia, o Reclamado despreza a natureza da audiência 
de custódia e, o pior, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal 
na MC na ADPF nº 347, pois, ao exercer única e exclusivamente, 
a sua vontade em não querer cumprir decisão do Guardião-mor 
da Constituição emitiu o ato normativo [AVISO TJ nº 99/ 2019].”

Requer a reclamante “a concessão da medida liminar inaudita altera  
pars,  no  sentido  de  que  seja  suspenso  o  AVISO  nº  99  proferido  pelo 
Reclamado e, assim, determinada a realização das audiências de custódia 
nos dias 31 de dezembro de 2019 e 1º de Janeiro de 2020.”

Decido.
Em juízo de cognição sumária verifico plausibilidade jurídica na tese 

esposada  pela  reclamante.  O  ato  reclamado  contraria  o  decidido  em 
9.9.2015,  no  julgamento  da  Medida  Cautelar  na  Arguição  de 
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  n.  347/DF,  Tribunal  Pleno 
Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio,  na  qual  se  firmou o  entendimento 
consubstanciado na seguinte ementa:

“AUDIÊNCIA  DE  CUSTÓDIA  –  OBSERVÂNCIA 
OBRIGATÓRIA.  Estão  obrigados  juízes  e  tribunais,  observados  os  
artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção  
Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa  
dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso  
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perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado  
do momento da prisão” (DJe 19.2.2016).

 Também se comprova a urgência da medida a ser providenciada, 
pois a suspensão da realização das audiências de custódia representa o 
prejuízo do direito do preso de ser levado à autoridade judiciária para o 
exame da legalidade da constrição da sua liberdade.   

Pelo exposto, presentes os fundamentos legais, com base no art. 13, 
inc. VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, defiro a medida 
liminar para suspender o Aviso 99/2019, do Presidente do Tribunal de 
Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  determinando  a  realização  das 
audiências de custódia nos dias 31 de dezembro de 2019 e 1º de Janeiro 
de 2020.

Solicite-se informações ao reclamado.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se. Int.
Brasília, 30 de dezembro de 2019.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente
Documento assinado digitalmente
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