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São Paulo, 14 de setembro de 2020. 

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal e 

do Conselho Nacional de Justiça, 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“TJSP”), por 

seu Presidente e pelo Corregedor Geral da Justiça, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, apresentar as seguintes ponderações relativas à 

Resolução nº 329/2020 aprovada pelo Conselho Nacional da Justiça. 

A Resolução CNJ nº 329/2020 regulamenta e estabelece 

critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por 

videoconferência, em processos penais e de execução penal, durante o estado de 

calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal nº 06/2020, em razão da 

pandemia mundial por Covid-19 e vedou a utilização da videoconferência nas 

audiências de custódia em dispositivo assim redigido: 

“Art. 19. É vedada a realização por videoconferência das 

audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, 
ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ 

nº 213/2015”. 
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Ocorre, porém, com a máxima vênia aos argumentos desta r. 

decisão, pede licença o Tribunal de Justiça de São Paulo para tecer algumas 

considerações sobre a audiência de custódia virtual, em caráter geral e 

especialmente em consideração ao momento de restrições sanitárias impostas 

pelos governos estaduais e municipais. 

Audiência de custódia (audiência de apresentação) se trata 

do ato processual a ser realizado logo após a prisão em flagrante delito e se 

concretiza pela apresentação imediata da pessoa presa perante autoridade 

judiciária.  

Inicialmente prevista no Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos de 1966 (art. 9.3) e na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos de 1969 (art. 7.5), ambos internalizados pelo ordenamento jurídico 

brasileiro (Decreto 592/1992 e Decreto 678/1992), vigentes e dotados de plena 

eficácia, notadamente em razão do status supralegal que lhes foi reconhecido 

pela jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal (RE 466343, Relator(a): 

Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, Repercussão Geral - 

Mérito DJe-104 Divulg. 04-06-2009 Public. 05-06-2009). 

O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 

213/2015 que disciplinou a audiência de custódia e estabeleceu os balizamentos 

para sua realização, em especial a obrigatoriedade de que toda pessoa presa em 

flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja 

apresentada, em até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do flagrante, à 

autoridade judicial competente” (art. 1º). 

No Estado de São Paulo o Provimento Conjunto nº 03/2015 

introduziu as audiências de custódia e teve sua constitucionalidade reconhecida 

pelo E. STF na ADI nº 5.240/SP. Posteriormente houve o julgamento da ADPF 
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nº 347 pelo Supremo Tribunal Federal e a implantação das audiências de 

custódia tornou-se obrigatória em todo o país.  

Desde então temos que a implantação das audiências de 

custódia é seguida pelo CNJ no expediente de ACOMPANHAMENTO DE 

CUMPRIMENTO DE DECISÃO nº 0000134-95.2016.2.00.0000, e a última 

decisão nele lançada determinou sua suspensão, acolhendo sugestão 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do 

Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), em virtude da 

Recomendação CNJ 62/2020 já que o regramento previsto na mencionada 

norma orienta os tribunais e magistrados, em caráter excepcional e 

exclusivamente durante o período de pandemia do novo coronavírus, a optarem 

pela não realização das audiências de custódia (arts. 8º e 8º-A). 

Juntado ao expediente a manifestação e relatório produzidos 

pelo DMF datados de 06 de julho p.p. 

Transcrevo o seguinte trecho:  

“Observou-se que até o final de 2019, a maioria dos 

Estados já contavam com a realização das audiências em 
todo o seu território - havendo alguns, a exemplo dos 

Estados do Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, 

Sergipe e Tocantins, nos quais o processo de expansão das 
audiências ainda estava em andamento.  

Ainda conforme levantamento realizado no âmbito 

do Projeto de Fortalecimento das Audiências de Custódia, 
verificou-se que o prazo de 24 horas para a apresentação é 

observado na grande maioria das unidades da Federação, 
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identificando-se pendências em cerca de seis Estados” (sem 

grifos no original - id 4038003 - Pág. 8). 

Os trechos retirados do relatório mencionado (Anexo I) 

apontam claramente a dificuldade de implantação das audiências de custódia em 

todo o território nacional, nos exatos moldes em que delineados pela Resolução 

nº 213/2015. Vários Estados da Federação não realizam as audiências em todas 

as prisões em flagrante, vez que não abrangidas todas as comarcas e porque em 

algumas comarcas as audiências são realizadas apenas nos dias úteis. 

Referida limitação é justificada não só pela conhecida 

deficiência estrutural do próprio Poder Judiciário (quantidade insuficiente de 

magistrados e servidores; ausência de local adequado para a realização das 

audiências, contemplando espaço para a realização de exame de corpo de delito, 

para o contato prévio do preso com seu defensor ou defensor público, para os 

atendimentos psicossociais, etc.), como também estrutura insuficiente de outras 

instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias, Institutos 

de Medicina Legal, etc. 

Cediço que da mesma forma que o número de juízes é 

insuficiente, não há Promotores e Defensores Públicos em todas as comarcas.  

De conhecimento de todos também a deficiência estrutural tanto da Polícia 

Militar como da Polícia Civil no que concerne ao efetivo de pessoal e número de 

viaturas. Sabido também que não há intérpretes ou tradutores disponíveis em 

tempo integral em todas as comarcas do país, e que o número de médicos peritos 

é reduzido.  

Apontam-se essas deficiências para que se abra o debate 

franco e profícuo sobre a realidade do nosso país que sabidamente não é uma só, 
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mas sim composta de inúmeras e diversas realidades sociais, culturais e 

econômicas. 

Medida de rigor o aperfeiçoamento de todo o arcabouço 

normativo para que se cumpra o estabelecido no Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos de 1966 (art. 9.3) e na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos de 1969 (art. 7.5) em sua integralidade, em todo o território 

nacional. 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 

art. 7º, quando trata do direito à liberdade pessoal, estabelece em seu item 5: 

“5. Toda pessoa detida ou retida deve ser 
conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra 

autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e 

tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a 
ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o 

processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias 

que assegurem o seu comparecimento em juízo”.  

O art. 8º, que versa sobre as garantias judiciais, por sua vez, 

estabelece: 

“2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que 

se presuma sua inocência enquanto não se comprove 
legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem 

direito, em plena igualdade, às seguintes garantias 

mínimas: 
[...] c. concessão ao acusado do tempo e dos meios 

adequados para a preparação de sua defesa; 
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d. direito do acusado de defender-se pessoalmente 

ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de 

comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; 
[...]” . 

Dispõe, ainda, o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos das Nações Unidas, em seu art. 9º, item 3, o seguinte: 

“Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude 

de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à 

presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a 

exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em 
prazo razoável ou de ser posta em liberdade”. 

Assim, temos que o regramento convencional é o de garantir 

que toda pessoa presa seja conduzida, sem demora, à presença da autoridade 

competente (juiz). Essa é a regra a ser cumprida, e que foi internalizada em 

nosso ordenamento. 

A chamada lei anticrime conferiu nova redação aos artigos 

287 e 310 do Código de Processo de Penal, nos termos abaixo apresentados: 

“Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de 

exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em 

tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver 
expedido o mandado, para a realização de audiência de 

custódia. 

Art. 310. Após receber o auto de prisão em 
flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após a realização da prisão, o juiz deverá promover 
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audiência de custódia com a presença do acusado, seu 

advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o 

membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz 
deverá, fundamentadamente: 

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em 

flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das 
condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 

23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao 

acusado liberdade provisória, mediante termo de 
comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, 

sob pena de revogação. 

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou 
que integra organização criminosa armada ou milícia, ou 

que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a 

liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. 

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação 
idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo 

estabelecido no caput deste artigo responderá 

administrativa, civil e penalmente pela omissão. 
§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o 

decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não 

realização de audiência de custódia sem motivação idônea 
ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada 

pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade 

de imediata decretação de prisão preventiva”.  
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Por ora suspenso o §4º do artigo 310 do Código de Processo 

Penal em virtude da medida cautelar nas ADI nºs 6.299 e 6.305  

Pela redação do dispositivo temos a obrigação de condução 

à presença do juiz, mas não indicado que a presença, necessariamente, será 

física, razão pela qual não há nenhum impeditivo legal de que a condução seja à 

presença remota, pois ao mencionar que haverá condução é possível interpretar 

que será apresentado, tenha contato com o juiz (físico ou por videoconferência). 

A utilização da videoconferência esvazia o exercício desse 

direito?  A resposta é negativa.   

O intérprete tem que, a todo tempo, sopesar o que consta no 

ordenamento mantendo sempre as lentes da nova realidade que vivemos, em 

todos os seus aspectos.  

Com este prisma, nos vem a mente, de imediato, o inegável 

salto tecnológico que constatamos em pouquíssimo tempo, em especial no que 

concerne à tecnologia da informação. Se antes nos limitávamos a chamadas 

telefônicas caríssimas e efetuadas por telefonistas, com inúmeras restrições; hoje 

temos a possibilidade de contactar a todos usando equipamentos bastante 

simples e a internet.  Conseguimos monitorar à distância nossa casa e bens com 

sistemas de vigilância particulares, é possível conversar a qualquer momento e 

quase sem custo com pessoas nos mais distantes pontos do planeta e até fora 

dele. O homem já ensaia a realização de procedimentos cirúrgicos por robôs, 

com médicos à distância. Já se antevê uma infinidade de aplicações para a 

utilização da inteligência artificial, até mesmo nossos Tribunais já têm “robôs” 

que auxiliam no trabalho, buscando sempre a melhor eficiência possível. 
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Nossa legislação aos poucos tem caminhado para absorver e 

se valer de todo esse avanço, mas sabidamente o avanço legislativo sempre está 

um passo atrás.  

Na realização de audiências as possibilidades tecnológicas 

são infinitas, diante do grande número de novas ferramentas que se têm à 

disposição, e que podem ser utilizadas inclusive nas audiências de custódia.   

Hoje as webcams possuem qualidade de imagem excelente e 

a baixíssimo custo, o mesmo se diga das câmeras ambientais que estão 

instaladas em inúmeros locais (privados e públicos), também a baixo custo, o 

barateamento de equipamentos como desktops e a expansão dos pontos de 

internet tem se dado em velocidade considerável. Além disso, todos os tribunais 

têm buscado a inovação tecnológica e o avanço para o mundo 100% digital. 

Nessa mesma linha, ao menos no Estado de São Paulo, se pode afirmar com 

relação à Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração 

Penitenciária. Desde outubro de 2018 todos os inquéritos policiais instaurados 

em São Paulo o são de forma eletrônica. Com isso tem havido um incremento de 

tecnologia também nas delegacias de polícia.  

E qual a relevância disso no que concerne às audiências de 

custódia?  Extrema relevância. Com essa expansão tecnológica, temos a 

possibilidade de ouvir o preso em flagrante nas delegacias ou outro 

estabelecimento designado, utilizando para tanto câmeras com excelente 

qualidade de imagem, microfones extremamente sensíveis, possibilidade de 

instalação de câmeras ambientais, que fornecerão ao Juiz e às partes certamente 

a sensação de contato direto e pessoal com o acusado. É inegável isso, basta a 

verificação da qualidade dos inúmeros julgamentos virtuais tanto no primeiro e 

segundo graus de jurisdição como nos Tribunais Superiores. 
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Não é só. O avanço tecnológico permite, por exemplo, em 

caso de alegação de maus tratos ou tortura deduzida por pessoa presa em 

flagrante, que o Magistrado solicite que a pessoa se aproxime da câmera e já 

realize registros fotográficos daquela pessoa. 

Não se perca de vista que o sistema de videoconferência 

permitirá contato prévio e reservado entre o investigado e seu defensor, à 

semelhança do que ocorre nas audiências virtuais nos processos criminais, onde 

é disponibilizado pela mesma ferramenta o contado entre o preso e o advogado. 

Muito mais consentâneo com os regramentos do que conversas em pé, nos 

corredores dos fóruns, como ocorre em diversos lugares.  

Convém destacar que sempre será mantida a possibilidade 

do contato pessoal do advogado ou defensor público com o custodiado no local 

em que se encontra a pessoa presa, nos mesmos moldes em que hoje essa 

possibilidade já existe, caso eles assim o prefiram. 

Diante dessas ponderações parece que optar pela vedação 

pura e simples a realização das audiências de custódia por videoconferência é 

afirmar que todos os envolvidos nos feitos criminais, o magistrado, o promotor 

de justiça, o advogado e o defensor público não são capazes de desempenhar 

suas funções com responsabilidade e isenção. Não se pode dizer que realizar a 

audiência de forma presencial ou virtual alterará a forma de atuação de cada 

ator. As duas modalidades permitem, a toda evidência, que ao menor indício de 

irregularidade ou violência perpetrada contra a pessoa presa, todos atuem, aliás, 

como já o fazem.  

Recordo, ainda, a possibilidade de em algum caso especial o 

magistrado determinar que a pessoa presa seja imediatamente conduzida à sua 

presença.  Em pleno vigor o Art. 656 do Código de Processo Penal: 
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 “Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se 

julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que 

este Ihe seja imediatamente apresentado em dia e hora que 
designar. Parágrafo único.  Em caso de desobediência, será 

expedido mandado de prisão contra o detentor, que será 

processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que 
o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo”. 

E tal providência poderá ser ainda mais dinâmica e efetiva, 

pois Ministério Público e Defesa participarão da audiência e poderão deduzir 

todas as suas pretensões e questionamentos. 

Convém recordar que a Audiência de Custódia deve ser 

realizada em até 24 (vinte e quatro) horas após o juiz ser comunicado da prisão 

em flagrante, sendo possível, em alguns casos que esse prazo não seja 

observado, caso se exija a presença física do preso e do juiz, em especial nas 

comarcas em que não houver juiz.  

Como conciliar referido dispositivo com a realidade da 

maioria dos estados da federação de escassez de juízes sem a utilização da 

ferramenta tecnológica da videoconferência para exatamente diminuir ou 

eliminar as distâncias e possibilitar a presença do Poder Judiciário em todos os 

pontos do país. Isso sim garantirá a estrita observância dos direitos e garantias 

individuais tão alardeados. 

Como conciliar, também, a evidente e preocupante 

necessidade de inúmeros deslocamentos de pessoas (preso e escolta necessária) 

de um local para outro, por vezes extremamente distantes, caso a audiência de 

custódia não possa ser realizada por videoconferência, já que das duas uma, ou 

se desloca o juiz, ou se desloca o preso e todo o aparato de segurança necessário 
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para tal. Na primeira hipótese, não há dúvida que haverá aumento de custos para 

os Tribunais, fato que não se concebe, em especial neste período de restrição 

orçamentária. 

Caso se entenda que quem se desloca é o preso certamente, 

não haverá efetivo suficiente para todas as ocorrências (policiais e viaturas). 

Como já ressaltado a insuficiência de policiais e viaturas (polícia civil e militar) 

é realidade de todos os estados da federação, apenas com diferentes gradações, 

uns mais outros menos. Não são raras as cidades onde há apenas uma viatura 

policial, e quadro extremamente reduzido de agentes. Para essas localidades, a 

necessidade de deslocamento dos policiais com os custodiados implicará, 

necessariamente, no abandono à própria sorte da população local que ficará sem 

o efetivo de policiamento. 

Outro ponto que merece ser novamente observado, caso 

mantida a vedação da realização da audiência de forma virtual, se refere à 

necessária participação física do representante do Ministério Público e da 

defesa. Autorizar a realização de Audiência de Custódia por videoconferência 

possibilitaria, inclusive, a participação da Defensoria Pública, que na maior 

parte das comarcas do país, não está presente. Defensores Públicos de plantão na 

Capital do Estado, por exemplo, poderão participar das audiências de custódia, o 

que certamente assegurará os direitos dos presos de forma mais efetiva. 

Questão que sempre fica à margem da discussão, mas que 

deve ser analisada com extrema sensibilidade, se refere ao deslocamento dos 

flagranciados que são liberados, mas que haviam sido conduzidos para cidades 

longínquas para a audiência - vários os Estados  realizam as audiências de forma 

concentrada, por exemplo na Capital e em uma ou duas cidades maiores. Os 

flagranciados são conduzidos pela polícia, a audiência é realizada e ele recebe a 

liberdade, e a partir daí está à própria sorte para retornar para sua cidade natal. 
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Conforme o relatório DMF - “Justiça Presente” apenas 2 Estados têm, de 

maneira geral, a garantia do acesso ao transporte para as pessoas que foram 

liberadas (id 4038177 - fl. 25).  Evidentemente, a realização das audiências de 

custódia na mesma cidade em que a pessoa foi presa já afasta a necessidade de 

se providenciar transporte para ela em caso de soltura. 

Destarte, considerando todas essas ponderações tem-se que 

vedar a utilização da videoconferência na audiência de custódia é um inegável 

entrave para sua realização de forma ampla em todo o território nacional. 

Não se perca de vista que a não realização da audiência de 

custódia por motivo idôneo está amparado pelo disposto no parágrafo 3º do 

artigo 310 do Código de Processo Penal. 

Obtempero que bastaria a aplicação da regra já prevista no 

nosso ordenamento jurídico para entender cabível o emprego da 

videoconferência para as audiências de custódia. 

O Código de Processo Penal já prevê a utilização de 

videoconferência para se interrogar o preso, conforme arts. 185, § 2º, e 217, 

inclusive no ato de defesa dos mais importantes, qual seja, no interrogatório, 

momento em que o acusado, depois de acompanhar toda a prova produzida, 

apresenta sua autodefesa.  

Não parece razoável proibir sua utilização na audiência de 

custódia, vez que nesta não deve haver qualquer incursão em matéria de mérito, 

por expressa vedação prevista na Resolução CNJ nº 213/2015 – “Artigo 8º: Na 

audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em 
flagrante, devendo: VIII - abster-se de formular perguntas com finalidade de 

produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do 

auto de prisão em flagrante”. 
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O artigo §2º do artigo 185 autoriza a realização do 

interrogatório por videoconferência em situações excepcionais: 

“§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, 
de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu 

preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja 
necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela 

Lei nº 11.900, de 2009) 

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista 

fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por 
outra razão, possa fugir durante o deslocamento;(Incluído pela Lei nº 11.900, 

de 2009) 

II - viabilizar a participação do réu no referido ato 
processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em 

juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;(Incluído pela Lei nº 

11.900, de 2009) 

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou 
da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por 

videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;(Incluído pela Lei nº 

11.900, de 2009) 

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública”. 

Estabelece o § 8º do artigo 185: “Aplica-se o disposto nos 

§§ 2o, 3o, 4o e 5o deste artigo, no que couber, à realização de outros atos 
processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como 

acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou 

tomada de declarações do ofendido”.  
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Parece ser interpretação bastante razoável a inclusão da 

audiência de custódia por videoconferência como uma das hipóteses possíveis 

previstas no citado dispositivo.  Não se perca de vista que o art. 3º do Código de 

Processo Penal prevê que a “lei processual penal admitirá interpretação 

extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais 

de direito”.  Assim, diante da previsão destacada de videoconferência para o 

interrogatório e demais atos processuais nada impediria a interpretação 

analógica para assegurar que a videoconferência seja também aplicada nas 

audiências de custódia. 

Convém ser observado, ainda, que desde o início da 

realização das audiências de custódia monitoradas pelo CNJ com a utilização do 

SISTAC (dados colhidos em 20 de julho p.p.) foram realizadas 725.951 

audiências de custódia, e nessas houve alegação de prática de tortura ou 

violência em 40.861 , ou seja, 5,63% dos casos.  No estado de São Paulo, no 

mesmo período foram realizadas 242.458 audiências, como alegação de 

violência ou torturas em 8.751, ou seja, 3,60%.  Anoto que nos números 

indicados consta a alegação de tortura ou maus tratos, e não casos de tortura ou 

violência devidamente apurados e comprovados.  

O que se afirma com isso é que as instituições são firmes e 

maduras cada uma em seu âmbito de atuação, e permitir a realização da 

audiência de custódia por videoconferência, em especial neste período de 

pandemia, poderia servir como um projeto piloto destinado à aferição de sua 

efetividade e qualidade. O simples não pelo não, não pode ter espaço nessa 

discussão. Além disso, o CNJ poderia, sem qualquer esforço, mapear e 

acompanhar de perto a prática utilizando para tanto as inúmeras ferramentas que 

já se tem em mãos como o preenchimento do SISTAC por exemplo.  
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Também permitirá, enfim, que todas as pessoas presas, 

estejam elas onde estiverem, tenham o direito de serem apresentadas a um juiz 

sem demora, dando concretude ao previsto nas Convenções e no ordenamento 

jurídico infraconstitucional. 

Destarte, a despeito das controvérsias jurídicas sobre o 

tema, há que se enfatizar que vivemos situação absolutamente excepcional 

decorrente da pandemia COVID-19, que data maxima venia justifica ainda mais 

o emprego de recursos tecnológicos, com vistas a reduzir o trânsito de pessoas 

nos fóruns e assim minimizar os riscos epidemiológicos de disseminação do 

vírus, tal como preconizado no art. 2º da Resolução CNJ nº 322/2020, mas 

zelando também pela saúde, integridade física e a dignidade da pessoa humana 

que teve sua liberdade retirada em virtude de prisão em flagrante. 

Informação nova e de extrema relevância que merece ser 

destacada é que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, antes 

da edição da Resolução CNJ nº 329/20, havia estabelecido contato com o 

Governo do Estado de São Paulo para implantação das audiências de custódia 

por videoconferência, e já havia sido assentada a necessária observância de 

requisitos estruturais mínimos, e porque não dizer inéditos, para o 

funcionamento.  

Incumbiria à Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

São Paulo, na Capital, nos locais escolhidos para a realização das audiências, 

disponibilizar câmeras ambientais 360º, câmeras diretas ou telefone para contato 

privativo do defensor com a pessoa presa e monitoramento por imagem, em 

tempo real, do local de custódia e trajeto até a sala em que realizada a 

videoconferência. Da mesma forma, para o interior, previa-se a utilização das 

câmeras ambientais 360º, câmeras diretas ou telefone para contato privativo do 

defensor com a pessoa presa. 
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Ante todo o exposto, requer-se a revisão do artigo 19 da 

Resolução CNJ nº 329/2020, a fim de autorizar a realização das audiências de 

custódia por videoconferência. 

Por fim, renovamos os protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

RICARDO MAIR ANAFE 

Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo 
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Ao Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal 

Federal e do Conselho Nacional de Justiça Luiz Fux 
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Anexo I 

Acre: 

“O Judiciário estadual indicou efetuar cerca de 10 
audiências de custódia diariamente nas comarcas de Rio Branco 

e de Cruzeiro Sul. Estas ocorrem durante todos os dias da 

semana, incluindo os não úteis. As demais comarcas não 
possuem estrutura para a sua realização. Entre outras questões 

para isso, há dificuldades de interiorização pelo estado das 

atividades de defensores públicos, o que afetaria a defesa da 

pessoa custodiada durante tais mecanismos” (id 4038275 - Pág. 
5). 

Alagoas: 

“Segundo o Tribunal de Justiça alagoano, as audiências 
de custódia são realizadas seis horas por dia, durante toda a 

semana, inclusive, sábado e domingo, na capital estadual. 

Recentemente, foi publicado o Ato Normativo n° 97/2018 

disciplinando a interiorização dessas audiências, de modo que, 
ressalvadas as dificuldades locais, esses mecanismos estão sendo 

implantados em todas as unidades judiciais estaduais. De fato, o 

principal desafio para a execução dessa tarefa se refere à falta 
de estrutura das instituições de segurança pública. Há casos, por 

exemplo, de o órgão policial ter dificuldade de transportar a 

pessoa presa até a audiência de custódia. A distância entre a 
Unidade Judicial e a Regional Policial – Centrais de Flagrante – 

é muito grande, dificultando a apresentação dos indiciados” (id 

4038275 - Pág. 14). 

Ofício n.º 108/2020 – Аνάφη 

  19



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 

Amazonas: 

“Segundo o Judiciário estadual, as audiências de custódia 

são realizadas apenas na capital do Amazonas, não se 
estendendo ao interior estadual. A cada dia são realizadas em 

média 20 audiências e, por mês, 627. No total, 22 juízes 

criminais se revezam a cada semana para realizarem as 
audiências. Estas ocorrem durante todos os dias no Fórum de 

Manaus. Nos dias úteis, são realizadas na parte da tarde, entre 

14h e 18h, ao passo que nos fins de semana são feitas em dois 

turnos, pela manhã e pela tarde” (id 4038275 – fls. 23-24). 

Amapá  

“Segundo o Tribunal de Justiça do Amapá, as audiências 

de custódia são realizadas nas Comarcas de Macapá, Santana, 
Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Tartarugalzinho, 

Amapá, Calçoene, Oiapoque, Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória 

do Jari. No total, 70 juízes são responsáveis pelas audiências, as 

quais ocorrem seis horas por dia, durante toda a semana, 
incluindo sábados, domingos e feriados. Ainda, o Judiciário 

local indicou que as Secretarias Estaduais auxiliam no 

encaminhamento de pessoas levadas às audiências de custódia, 
tanto que muitas são orientadas a receber tratamento no CAPS-

AD” (id 4038275 – fls. 32-33). 

Bahia: 

“O Tribunal de Justiça local afirmou não ter seguido o 

modelo de regionalização, de modo que em todas as suas 

comarcas a Autoridade Judiciária com competência territorial 
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realiza as audiências de custódia. Na capital, essas audiências 

são efetivadas em todos os dias da semana, em dois turnos, 

incluindo fim de semana e feriado. São desenvolvidas em escala 
de plantão pela Corregedoria Geral de Justiça, com rodízio de 

juízes da capital, sem distinção de especialização. No interior, as 

audiências ocorrem entre segunda e sexta-feira. As audiências 
acontecem em apenas um turno, pela manhã. Durante a semana 

não há regime de plantão, existe um juiz fixo no núcleo. O 

regime de plantão se dá em feriados e finais de semana. A partir 

de 20/09/2019 o Núcleo será Vara específica. 
(...) 

O Judiciário local apontou que o maior desafio para o 

desenvolvimento das audiências de custódia no estado é 
mobilizar os atores do sistema de justiça criminal, pois muitas 

comarcas não apresentam juízes, promotores e defensores 

titulares. Argumentou-se também que a falta de estrutura policial 

para apresentar o preso às audiências em um prazo de 24 horas 
é outro complicador” (id 4038275 – fls. 41/42). 

Ceará: 

“As audiências de custódia ocorrem em todo o estado, 
segundo informações repassadas pelo Judiciário local em 

reunião ao CNJ. Em Fortaleza, esse tipo de audiência é 

realizado pelas manhãs, cinco vezes na semana, excluindo fins 
de semana e feriados, por um grupo de quatro magistrados em 

vara especializada. Em média, ocorrem 40 audiências por dia no 

local e, por sua vez, uma média de 700 por mês.” (id 4038275 – 

fls. 51/52). 
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Distrito Federal: 

“Na jurisdição do TJDFT, todas as audiências de custódia 

ocorrem no Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), situado no 
complexo da Polícia Civil, dentro do Departamento de Polícia 

Especializada do Distrito Federal -DPE/PCDF. O Judiciário 

local indicou que as audiências são realizadas todos os dias da 
semana por dois magistrados fixos. Nos dias não úteis, ficam a 

cargo do plantão presencial de dois juízes designados, dentre 

todos os demais do Distrito Federal” (id 4038275 – fl. 60). 

Espírito Santo: 

“São realizadas em média 28 audiências por dia, cujas 

informações são sistematizadas no sistema BNMP e no E-Jud do 

Tribunal de Justiça local. Estas ocorrem na capital, em 
Cachoeira de Itapemirim, no Plantão de Flagrantes da Comarca 

de Colatina e no Plantão de Flagrantes da Comarca de São 

Mateus. 

Os juízes responsáveis por tais audiências estão alocados 
em núcleos específicos, realizando-as em dias úteis e nos fins de 

semana em regime de plantão. A escala nos sábados e domingos 

é integrada por magistrados voluntários perante a Coordenação 
do Projeto que, por sua vez, realiza um informe mensal sobre a 

questão à Presidência do Tribunal de Justiça para fins de 

designação formal. Não existe nenhum ato que obrigue a 
participação de magistrados na escala deste tipo de audiência 

nos fins de semana. 

(...) 
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De acordo com informações levantadas em missão e 

comunicadas pelo Tribunal, atualmente, as audiências realizadas 

na capital abarcam as comarcas de Vila Velha, Cariacica, Serra, 
Viana, Domingos Martins, Afonso Claudio, Marechal Floriano, 

Fundão, Santa, Leopoldina, Iúna, Ibatiba, Conceição do Castelo, 

Venda Nova do Imigrante, Muniz Freire, Santa Teresa, Santa 
Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e Laranja da Terra” (id 

4038275 – fls. 69/70). 

Goiás: 

“Conforme o Tribunal de Justiça goiano, são 
desenvolvidas diariamente na capital uma média de 15 

audiências de custódia. Esses mecanismos estão sob a 

coordenação de uma vara criminal, sendo empreendidos nos dias 
úteis e nos fins de semana, sempre na parte da tarde. Nos 

sábados e domingos ocorrem em esquema de plantão. Já nos 

dias de semana o flagrante é distribuído e, a partir disso, o 

magistrado da unidade judiciária em questão realiza a 
audiência” (id 4038275 – fls. 78/79). 

Maranhão: 

“O Judiciário local informou que as audiências de 
custódia ocorrem no Fórum Criminal, que tem uma vara 

específica para a realização dessas audiências, onde estão 

lotados cinco juízes. Em adição, há uma resolução estadual que 
determina a obrigatoriedade das audiências em municípios com 

mais de 100.000 habitantes. Por outro lado, o Tribunal de 

Justiça estadual também informou ao CNJ quais comarcas não 
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realizam as audiências de custódia. São elas: Alcântara, Alto 

Parnaíba, Amarante do Maranhão, Anajatuba, Araioses, Arame, 

Arari, Bacuri, Barreirinhas, Bequimão, Bom Jardim, Brejo, 
Buriti Bravo, Buriticupu, Cantanhede, Carolina, Carutapera, 

Chapadinha, Colinas, Cururupu, Cândido Mendes, Dom Pedro, 

Esperantinópolis, Estreito, Governador Eugênio Barros, 
Governador Nunes Freire, Grajaú, Guimarães, Humberto de 

Campos, Icatú, Igarapé Grande, Itinga do Maranhão, 

Joselândia, João Lisboa, Lago da Pedra, Loreto, Magalhães de 

Almeida, Maracaçumé, Matinha, Matões, Mirador, Mirinzal, 
Montes Altos, Monção, Morros, Olho D'Água das Cunhãs, 

Olinda Nova do Maranhão, Paraibano, Parnarama, Passagem 

Franca, Pastos Bons, Paulo Ramos, Penalva, Pindaré-Mirim, 
Pio XII, Porto Franco, Poção de Pedras, Presidente Dutra, 

Riachão, Santa Helena, Santa Luzia do Paruá, Santa Quitéria do 

Maranhão, Santa Rita, Santo Antônio dos Lopes, Senador La 

Roque e Sucupira do Norte.  
Nas comarcas onde há audiências de custódia, estas 

ocorrem todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, 

em regime de plantão. Nas Centrais de Inquérito, são realizadas 
durante oito horas por dia. Entretanto, o Judiciário local 

assinalou como dificuldade a falta de espaço físico das 

comarcas, a não expansão da Defensoria Pública por todo o 
estado e, ainda, a carência de recursos humanos se constituem 

como entraves à realização dessas audiências” (id 4038275 – fls. 

87/88). 

Minas Gerais: 
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“Nem todas as comarcas mineiras realizam audiências de 

custódia, ainda que não tenha sido indicado ao CNJ quais as 

efetuam especificamente. Sabe-se, todavia, que o estado enfrenta 
alguns problemas para interiorizar tal mecanismo, o qual 

funciona de modo mais efetivo na capital e em cidades médias. 

Especificamente em Belo Horizonte, este mecanismo funciona no 
Departamento de Custódias, estrutura que abrange dois juízes 

fixos nos dias úteis, ao passo que, nos finais de semana, há 

rodízio por meio de plantão entre os 24 juízes criminais da 

capital” (id 4038275 -  fls. 98/99). 

Mato Grosso do Sul:  

“Conforme o Judiciário local, são desenvolvidas em 

média 28 audiências de custódia por dia nos fóruns do estado, 
em todas as comarcas locais. Realizam-se apenas durante as 

manhãs, em dias úteis, não ocorrendo nos fins de semana e 

feriado. Algumas audiências são gravadas, a depender do 

cri tério do magistrado. Há aquelas efetuadas via 
videoconferência, haja vista o disposto no Art. 2 do Provimento 

352/2015 do Conselho Superior da Magistratura. Conforme essa 

normativa, “em situações excepcionalmente justificadas, poderá 
o juiz realizar a audiência por meio do sistema de 

videoconferência, devendo, nestes casos, a oitiva do preso ou do 

apreendido ser colhida no fórum judicial da comarca de sua 
custódia, certificando o servidor do cartório as pessoas 

presentes” (id 4038275 – fls. 107/108). 

Mato Grosso: 
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“São realizadas audiências de custódia em todas as 

comarcas estaduais, todos os dias da semana, incluso sábados, 

domingos e feriados” (id 4038275 -  fls. 116/117). 

Pará: 

“De acordo com informações levantadas em missão e 

comunicadas pelo Tribunal, atualmente, esses mecanismos 
ocorrem em todas as comarcas paraenses, seis horas por dia, 

durante toda a semana, inclusive sábados, domingos e feriados. 

Nos dias úteis, os magistrados são fixos, designados por 

antiguidade e merecimento. Já nos não úteis, as audiências 
funcionam em regime de plantão que abrange todos os juízes das 

varas criminais. Na capital, quando o custodiado não chega 

dentro do horário da AC, o juiz decide sobre a soltura ou prisão 
no mesmo dia e remarca a audiência para escuta ao custodiado 

para o dia seguinte” (id 4038275 - fls. 124/125). 

Paraíba: 

“De acordo com informações levantadas em missão e 
comunicadas pelo Tribunal, desde 2018 as Audiências de 

custódia começaram a ser realizadas todos dias, por meio de 

Plantão composto por mais de 20 juízes criminais (titulares e 
auxiliares) da capital, sendo que aos finais de semana a capital 

responde também pelas comarcas da região metropolitana de 

João Pessoa. No interior, as Audiências de Custódia acontecem 
somente nos dias úteis. Atualmente o APF é encaminhado pela 

polícia via malote digital” (id 4038275 -  fls. 134/135). 

Pernambuco:  

Ofício n.º 108/2020 – Аνάφη 

  26



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 

“De acordo com informações levantadas em missão e 

comunicadas pelo Tribunal, desde 2018 as Audiências de 

custódia começaram a ser realizadas todos dias, por meio de 
Plantão composto por mais de 20 juízes criminais (titulares e 

auxiliares) da capital, sendo que aos finais de semana a capital 

responde também pelas comarcas da região metropolitana de 
João Pessoa. No interior, as Audiências de Custódia acontecem 

somente nos dias úteis. Atualmente o APF é encaminhado pela 

polícia via malote digital” (id 4038275 – fls. 143/144). 

Piauí: 

“O Judiciário estadual apontou para a realização de uma 

média de sete audiências de custódia por dia, ocorridas tanto na 

capital quanto em Parnaíba. Nestes locais, no total, três 
magistrados são responsáveis pelas audiências nos dias úteis, ao 

passo que outros plantonistas as coordenam em fins de semana e 

feriados. Todas as audiências são gravadas e desenvolvidas 

presencialmente. Ou seja, não há videoconferência no 
estado” (id 4038275 - fls. 151/152). 

Paraná:  

“Com exceção da capital, onde há uma central específica 
para a realização das audiências de custódia, todas as varas 

criminais estaduais executam tais procedimentos. O Tribunal de 

Justiça informou que tem a pretensão de expandir esse tipo de 
audiência para todas as comarcas estaduais, apresentando como 

desafio as limitações estruturais de outras instituições do sistema 

de justiça, fundamentais para a realização da audiência de 
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custódia. Os magistrados da central de Curitiba são designados 

por uma autoridade do Tribunal de Justiça, ao passo que, nas 

demais comarcas, os juízes das varas criminais são os próprios 
responsáveis pelas audiências. De acordo com o Tribunal de 

Justiça estadual, ocorrem em média 54 audiências de custódia 

por dia, de segunda a sexta-feira, durante o turno da tarde. São 
realizadas em dias úteis, nos fins de semana e nos feriados. 

Todas são gravadas e algumas são desenvolvidas via 

videoconferência, especialmente, nos casos em que se avalia a 

impossibilidade de remoção de presos durante o plantão. Tanto 
nas audiências presenciais quanto nas efetuadas por 

videoconferência assegura-se a presença de advogado ou de 

defensor público para salvaguardar a pessoa custodiada” (id 
4038275 – fls. 162/163). 

Rio de Janeiro: 

“O Judiciário local indicou haver uma média diária de 52 

audiências de custódia, realizadas na capital e em duas cidades 
do interior, Volta Redonda e Campos dos Goytacazes. As 

desenvolvidas na capital abarcam as prisões efetuadas na 

Baixada Fluminense e nas regiões metropolitana, serrana e dos 
lagos. Já as audiências promovidas em Volta Redonda abrangem 

as detenções da Região Sul Fluminense, assim como as 

desenvolvidas em Campos envolvem as prisões de todo o Norte 
estadual. No total, onze juízes se responsabilizam por esses 

mecanismos em todo o estado. Eles os realizam em centrais 

especializadas, cinco dias da semana, entre 11h e 18h. Os 

magistrados que atuam nestes espaços nos dias úteis são 
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escalados mensalmente através de designação do Presidente do 

Tribunal de Justiça, tal como disposto pela Resolução TJ/OE n° 

29/2015. Há também audiências nos fins de semana, efetuadas 
em regime de plantão, com escala organizada mensalmente pelo 

juiz coordenador desse mecanismo. Todas as audiências de 

custódia são gravadas e algumas são promovidas por 
videoconferência. Estas últimas ocorrem nos casos em que o 

Sistema de Justiça considera as pessoas de alta periculosidade, 

encontrando-se já privadas de liberdade em alguma unidade 

prisional. Para evitar sua ida a Central de Audiências de 
Custódia a ser realizada pela Secretaria de Administração 

Penitenciária, opta-se por efetuar sua escuta pelo juiz por 

videoconferência” (id 4038275 – fls. 172/173). 

Rio Grande do Norte: 

“O Tribunal de Justiça local apontou que as audiências de 

custódia funcionam regularmente na capital e na Região 

Metropolitana estadual, durante quatro horas por dia, todos os 
dias da semana, inclusive, sábado e domingo. No interior, esse 

tipo de audiência ocorre conforme a deliberação do juiz titular 

da comarca. Não são realizadas audiências de custódia por 
videoconferência. Alguns juízes costumam filmar as audiências, 

já outros a reduzem a termo. 

Há serviços de acompanhamento desenvolvidos pelo 
Judiciário, destinados a pessoas que passaram por audiências de 

custódia. Por outro lado, o Tribunal de Justiça esbarra em 

diversas dificuldades logísticas e de pessoal para o 

desenvolvimento dessas audiências. Entre outros exemplos, 
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salienta-se a incipiente estrutura policial e do sistema prisional 

para apoia a realização cotidiana das audiências” (id 4038275 – 

fls. 181/182). 

Rondônia: 

“As audiências de custódia são realizadas em todas as 

comarcas estaduais, oito horas por dia, entre as segundas e 
sextas-feiras. Não são realizadas essas audiências nos fins de 

semana e nos feriados. Neste cenário, conforme o Tribunal de 

Justiça estadual, são desenvolvidas aproximadamente 35 

audiências por dia e cerca de 500 por mês. Ocorrem 
presencialmente nos Fóruns, não havendo videoconferência. Por 

outro lado, são enfrentados alguns desafios à sua realização, 

sendo o principal a falta de servidores. Na mesma linha, não são 
desenvolvidos mecanismos de acolhimento social das pessoas 

levadas às audiências, como encaminhamentos a serviços 

sociais” (id 4038275 - fls. 191/192). 

Roraima: 

“Essas audiências são realizadas em três municípios do 

estado – Boa Vista, São Luiz e Rorainópolis, todos os dias da 

semana, inclusive, sábados e domingos. O principal desafio para 
a sua realização é obter o auxílio do Poder Executivo, já que há 

falhas estaduais na rede de proteção social. Neste mesmo mote, 

como as audiências ocorrem em um número reduzido de cidades, 
os presos são encaminhados à capital para realizá-las. Se soltos, 

muitos não dispõem recursos financeiros para retornar para 

casa. Em alguns casos, então, os juízes juntam seu próprio 
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dinheiro para viabilizar o transporte. Existe um apoio – 

transporte e escolta - do Poder Executivo para o 

acompanhamento de pessoas que passaram por audiências de 
custódia” (id 4038275 - fls. 200/201). 

Rio Grande do Sul: 

“O Tribunal de Justiça local indicou realizar uma média 
de 14 audiências por dia, desenvolvidas na capital por seis juízes 

plantonistas e em todas as comarcas do interior por magistrados 

responsáveis pelo expediente criminal. Esses mecanismos 

ocorrem durante todos os dias úteis pelas manhãs e pelas tardes. 
Aos sábados e domingos são realizados no turno matutino, nos 

moldes da Resolução 698/2008 COMAG e do Ato 066/2018-

CGJ. Na capital, ocorrem em estabelecimento penal, ao passo 
que no interior são utilizados os espaços de fóruns de justiça. 

Todas as audiências de custódia são gravadas e podem ser 

realizadas via videoconferência, conforme previsão do Artigo 17 

da Resolução 1.229/2018-COMAG. O estado não disponibiliza 
equipe interdisciplinar para encaminhamento de pessoas levadas 

às audiências de custódia a serviços de assistência social. 

Também não são disponibilizados insumos emergenciais durante 
as audiências, como alimentos, roupas e calçados” (id 4038275 

– fls. 209/210). 

Santa Catarina: 

“Em média, Santa Catarina efetua 40 audiências de 

custódia por dia, coordenadas por 66 magistrados com 

competência criminal. São realizadas nos fóruns às tardes 
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durante a semana, bem como nas manhãs de sábados, domingos 

e feriados. Nos dias não úteis as audiências transcorrem em 

regime de plantão entre magistrados da circunscrição de 
competência criminal, segundo regulamentado pela Resolução 

12/2010. Os juízes relacionados a esses mecanismos passaram 

por capacitação com duração de 38 horas, ofertada 
trimestralmente. As audiências de custódia se desenvolvem de 

modo regionalizado em 35 comarcas-sedes. São gravadas e 

implementadas presencialmente, não havendo videoconferência. 

Após passarem pelas audiências, as pessoas são acolhidas por 
uma equipe interdisciplinar, vinculada à Secretaria de Justiça, 

que atua nos fóruns. Além desse serviço, são oferecidos aos 

custodiados alguns insumos emergenciais, como alimentação, 
vestuário e calçados” (id 4038275 – fls. 218/219). 

Sergipe: 

“Membros do Tribunal de Justiça local informaram ao 
CNJ que as audiências de custódia ainda não foram implantadas 

em todas as comarcas, mas as que estão implantadas abarcam 

cerca de 60% dos flagrantes do estado. São desenvolvidas, em 
média, oito audiências de custódia diariamente no estado. 

Durante a semana e em dias não úteis, um magistrado 

plantonista realiza as audiências de custódia referentes a nove 

comarcas, como Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, 
Nossa Senhora do Socorro, Maruim, Laranjeiras, Riachuelo, 

Itaporanga D’Ajuda e Santo Amaro das Brotas. A escala de 

plantão judiciário é formada por ciclos correspondentes ao 
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número de juízos integrantes do plantão e deve seguir a ordem 

sequencial resultante do sorteio automático. 

De acordo com informações levantadas em missão e 
comunicadas pelo Tribunal, atualmente, a audiência de custódia 

só acontece na capital, e atende a 11 municípios. As demais 

cidades do interior não são contempladas. Um grande obstáculo 
é a presença do Instituto Médico Legal somente na capital. Além 

disso, a Polícia Civil alega dificuldades estruturais para 

realização das audiências de custódia (carros para escolta, 

carceragem interditada, falta de equipamentos não letais, falta 
de recursos para atender as necessidades emergenciais dos 

custodiados – alimentação, vestuário, dentre outros)” (id 

4038275 - fls. 226/227). 

Tocantins: 

“O Tribunal de Justiça local indicou ao CNJ realizar uma 

média diária de cinco audiências de custódia. Estas ocorrem 

estritamente na capital estadual, geridas por um juiz titular e 
outro plantonista. São realizadas durante toda a semana, 

incluindo sábados, domingos e feriados, sempre pela manhã. Há 

uma escala entre diferentes magistrados da Vara da Justiça 
Militar para a composição do plantão dessas audiências.” (id 

4038275 - fls. 238/239).
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