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Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0000511-90.2021.2.00.0000

Requerente: AECIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO e outros

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB

DECISÃO

Trata-se de Pedido de Providências (PCA) proposto por AÉCIO FLÁVIO FARIAS
DE BARROS FILHO E RAONI LACERDA VITA, advogados, em que pretendem,
liminarmente, que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (TJPB),
volte a realizar as audiências de custódia, presencialmente ou por videoconferência. 

Sustentam os Requerentes que, nos autos da ADPF nº 347, o Ministro Edson Fachin
determinou que todos os estados realizassem audiência de custódia, no prazo de 24
horas,  em todas as modalidades de prisão,  inclusive as temporárias,  preventivas e
definitivas. 

Argumentam que o Tribunal Requerido não está cumprindo a Resolução CNJ 357, de
26 de novembro de 2020. Destaca,  em seguida,  que este Conselho,  no dia 12 de
janeiro de 2021, determinou que o TJPE retomasse as audiências de custódia por
videoconferência  (PP  nº  0010479-81.2020.2.00.0000).  Informam  que,  desde  a
eclosão da pandemia do SARS-COV-2, o TJPB não realiza audiências de custódia
nem mesmo por videoconferência, embora tenha sido publicado, no dia 04 de maio
de 2020, notícia que indicava que os fóruns teriam sido equipados com instrumentos
para  a  realização  de  videoconferências,  de  modo a  viabilizar  a  oitiva  remota  de
partes, testemunhas e acusados. 

Afirmam que, apesar do noticiado pelo TJPB, recentemente, a Promotora de Justiça
Catarina Campos Batista indicou tal omissão nos autos do processo criminal em que
atua. Segundo certidão da Secretaria Processual deste Conselho, os autos me foram
distribuídos por estar prevento para acompanhar o cumprimento das Resoluções CNJ
nºs  313,  314,  318 e  322 de  2020 pelo Tribunal  de  Justiça  do Estado da Paraíba
(Pedido de Providências 0002739-72.2020.2.00.0000) (Id.4237843). 

Intimado a prestar informações, o tribunal requerido destaca que a Resolução CNJ nº
357/2020,  ao  autorizar  a  realização  de  audiência  de  custódia  através  de
videoconferência,  estipulou  requisitos  para  a  prevenção  de  eventuais  abusos  ou
constrangimentos ilegais, dentre os quais 

II – a condição exigida no inciso I poderá ser certificada pelo próprio Juiz, Ministério
Público e Defesa, por meio do uso concomitante de mais de uma câmera no ambiente ou
de câmeras 360 graus, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante a
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realização do ato; III – deverá haver também uma câmera externa a monitorar a entrada
do preso na sala e a porta desta".

Entende  que  as  audiências  de  custódia  devem  ser  realizada  nas  dependências
policiais,  e  não  nas  instalações  do  fórum,  o  que  seria  o  mesmo que  retomar  as
audiências presenciais. 

Diante disso, expediu o "OFÍCIO Nº 026/2020-GMF/PB destinado ao Secretário de
Estado  da  Segurança  Pública  e  Defesa  Social  e  ao  Secretário  de  Estado  da
Administração  Penitenciária,  informando  as  exigências  contidas  no  referido
normativo nacional - inclusive das câmeras a serem instaladas nas salas - e que as
condições para a realização devem ocorrer em instalações policiais, tais como Central
de  Polícia  e/ou  Delegacias,  considerando  que  a  condução  do  custodiado  para  os
fóruns  implicaria  na  retomada  da  custódia  presencial,  assim  como  solicitando  o
pronto comprometimento daquelas autoridades para a implementação das medidas
necessárias  à  realização  das  audiências  de  custódia  por  videoconferência,
resguardando-se a incolumidade física dos envolvidos no procedimento”.

Afirma que  não obteve resposta do Poder Executivo Estadual, a fim de facilitar a
realização de audiências de custódia por videoconferência nas centrais de polícia e/ou
delegacias, com instalação dos equipamentos exigidos pelo CNJ. Destaca que, apesar
de sucessivas cobranças, por parte do TJPB, desde 04 de dezembro de 2020, não
houve, ainda, avanços no sentido do Poder Executivo viabilizar salas equipadas para
a realização do procedimento mediante videoconferência.

Por fim, sustenta que tomou as providências que estavam ao seu alcance, e não háá
audiência de custódia por razões que excedem seu alcance. 

É o relatório. 

Decido. 

Em exame superficial da matéria, próprio desta fase processual, entendo cabível o
deferimento de medida cautelar no presente feito. 

Primeiramente, porque o risco de dano é evidente e grave, pois o bem jurídico em
questão  é a integridade física e psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal.
O dano que se trata é, ainda, irreversível. A apresentação da pessoa presa ao juiz tem
caráter  emergencial.  A imediatidade  da  audiência  de  custódia  faz  parte  de  sua
essência  e  sua  não  realização  no  prazo  da  Resolução  CNJ 213/2015  esvai-lhe  o
sentido.

Também observo a presença de  fumus boni iuris no caso em análise.  Em síntese,
porque a Resolução CNJ 357/2020 veio para viabilizar a audiência de custódia, e a
tutela efetiva dos direitos humanos por ela albergados, durante a pandemia que nos
acomete, e não para justificar o descumprimento da Resolução CNJ 213/2015.
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Reitero  o  que  disse  por  ocasião  do  julgamento  do  Ato  Normativo 0009672-
61.2020.2.00.0000, no qual aprovamos a Resolução CNJ 329: em termos ideias, meu
entendimento se perfilha no sentido da preferência pela realização da audiência de
custódia  sempre  mediante  a  presença  física  do  magistrado  e  do  preso.  A
excepcionalidade que vivemos exige adaptações, mas a pura e simples suspensão das
audiências de custódia no período me parece muito mais deletéria do que permitir a
sua realização por meio virtual.

Diante disso, o CNJ engendrou uma solução prática: editou a Resolução CNJ 375,
que  alterou  a  Resolução  CNJ  329  para garantir  aos  tribunais  uma alternativa  às
audiências  presenciais  durante  o  estado  de  calamidade  reconhecido  pelo  Decreto
Federal nº 06/2020. Em outras palavras, como já sinalizado, a alteração da   Resolução  
CNJ 329 veio para garantir a efetividade da Resolução CNJ 213/2015, e não para
respaldar seu   descumprimento  .  

Conquanto compreensível o relato de que não depende apenas do Poder Judiciário a
realização das videoaudiências, compete a este Poder o empenho em contornar as
dificuldades  a  fim  de  angarias  as  vantagens  que  essa  alternativa  oferece.  Do
contrário,  sempre  poderá  abdicar  da  concessão  feita  pela  Resolução  CNJ  357  e
retomar a presencialidade na realização dos atos. Essa foi, inclusive, a orientação do
Conselheiro Rubens Canuto ao decidir liminarmente em situação análoga à presente,
nos autos do  Pedido de Providências n. 0010479-81.2020.2.00.0000.

O que não nos parece razoável é recorrermos às ressalvas do art. 8º da Recomendação
62, de maio de 2020, norma geral, que tratou do funcionamento de todo o sistema de
justiça criminal e socioeducativo durante a pandemia, para frustrar tanto realização da
audiência  presencial  quanto  da  virtual.  Segundo  o  princípio  da  especialidade,
prevalece, no caso a norma especial - Resolução CNJ 357, que trata especialmente
das audiências de custódia. 

Pelo  exposto,  defiro a  liminar  pleiteada  e  determino  que  o  Tribunal  realize  as
audiências de custódia,  presencial  ou virtualmente,  no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se.

Inclua-se em pauta de julgamento para ratificação pelo Plenário deste Conselho.

Remeta-se cópia da presente decisão ao Procurador-Geral de Justiça do Estado da
Paraíba e ao Defensor Público Geral do Estado da Paraíba, para ciência.

Brasília, data registrada no sistema.

Luiz Fernando Tomasi Keppen 
Relator

GLFTK/2
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