
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
(Estatística) 

 
1 – ACRE (14.09.2015 a 13.05.2016)                

Audiências de custódia realizadas: 640 (803 Autuados) 

Casos que resultaram em liberdade: 501 (62,39%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 302 (37,61%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: não informado 

Casos em que houve encaminhamento p/acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 0 

 

2 – ALAGOAS (02.10.2015 a 24.11.2015)  

Audiências de custódia realizadas: 99 

Casos que resultaram em liberdade: 78 (78,78%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 21 (21,21%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: não informado 

Casos em que houve encaminhamento p/acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

não informado  

 

3 – AMAPÁ (25.09.2015 a 15.05.2016) 

Audiências de custódia realizadas: 1.432 

Casos que resultaram em liberdade: 840 (58,66%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 592 (41,34%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: Não Informado 

Casos em que houve encaminhamento p/acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 40 

(2,79%) 

 

4 – AMAZONAS (07.08.2015 a 30.04.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 1.180 

Casos que resultaram em liberdade: 532 (45,08%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 648 (54,92%) 



Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 471 (39,92%) 

Casos em que houve encaminhamento p/ acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 0  

 

5 –BAHIA (28.08.2015 a 28.02.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 1.667 

Casos que resultaram em liberdade: 1.137 (68,21%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 526 (31,55 %) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 27 (1,62%) 

Casos em que houve encaminhamento p/ acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 37 

(2,22%) 

6 – CEARÁ (21.08.2015 a 15.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 4.748 

Casos que resultaram em liberdade: 1.929 (40,63%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 2.819 (59,37%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 286 (6,02%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

0 

7 – DISTRITO FEDERAL (14.10.2015 a 15.05.2016) 

Audiências de custódia realizadas: 6.844 (6.848 autuados) 

Casos que resultaram em liberdade: 3.720 (54,32%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva 3.128 (45,68%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 169 (2,47%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

50 (0,73%) 

 

8 – ESPÍRITO SANTO (22.05.2015 a 16.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 5.394 (6.833 autuados) 

Casos que resultaram em liberdade: 3.182 (46,57%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 3.651 (53,43%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 307 (4,49%) 



Casos em que houve encaminhamento p/ acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

2.864(41,91%) 

 

9 - GOIÁS (10.08.2015 A 15.02.2016) 

Audiências de custódia realizadas: 1.832 

Casos que resultaram em liberdade: 461 (25,16%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 787 (42,95%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 285 (15,55%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

491 (26,80%) 

 

10 - MARANHÃO (OUTUBRO.2014 A 15.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 1.984 

Casos que resultaram em liberdade: 1.021 (51,46%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 963 (48,54%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 71 (3,58%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

6 (0,30%) 

11 – MATO GROSSO (24.07.2015 A 15.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 2.398 

Casos que resultaram em liberdade: 1.437 (59,92%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 961 (40,08%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 334 (13,93%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

1100 (45,87%) 

 

12 - MATO GROSSO DO SUL (05.10.2015 A 16.05.2016) 

Audiências de custódia realizadas: 3.434 (4.176 autuados) 

Casos que resultaram em liberdade: 1.990 (47,65%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 2.186 (52,35%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 0 



Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

109 (2,61%) 

 

13 – MINAS GERAIS (17.07.2015 A 15.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 7.434 

Casos que resultaram em liberdade: 3.505 (47,15%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 3.929 (52,85%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: não informado 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

1.140 (15,33%) 

 

14 – PARÁ (25.09.2015 A 15.04.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 625 

Casos que resultaram em liberdade: 412 (65,92%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 213 (34,08%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 17 (2,72%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

130 (20,80%) 

15 – PARAÍBA (14.08.2015 A 13.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 1468 (1.826 autuados) 

Casos que resultaram em liberdade: 942 (51,59%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 884 (48,41%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: Não informado  

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

0 

 

16 – PARANÁ (31.07.2015 A 17.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 4.469 

Casos que resultaram em liberdade: 2.058 (46,05%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 2.411 (53,95%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 79 (1,77%) 



Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

48 (1,07%) 

 

17 –PERNAMBUCO (14.08.2015 A 15.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 2.734 

Casos que resultaram em liberdade: 1.033 (37,78%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 1.732 (63,35%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 44 (1,61%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

não informado. 

 

18 – PIAUÍ (21.08.2015 A 17.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 1.019 

Casos que resultaram em liberdade: 410 (40,24%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 609 (59,76%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 63 (6,18%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

338 (33,17%) 

19 - RIO DE JANEIRO (18.09.2015 A 15.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 2.922 

Casos que resultaram em liberdade: 1.317 (45,07%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 1.605 (54,93%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 57 (2,21%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

1.932 (66,12%) 

 

 

20 – RIO GRANDE DO NORTE (09.10.2015 A 15.05.2016) 

Audiências de custódia realizadas: 1.202 

Casos que resultaram em liberdade: 592(49,25%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 610 (50,75%) 



Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 20 (1,66%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

16 (1,33%) 

21 - RIO GRANDE DO SUL (30.07.2015 A 02.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 2.666 

Casos que resultaram em liberdade: 409 (15,34%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 2.257 (84,66%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 250 (9,38%) 

Casos em que houve encaminhamento p/ acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 0 

 

22 - RONDÔNIA (14.09.2015 A 20.04.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 1.867 

Casos que resultaram em liberdade: 806 (43,17%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 976 (52,28%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 182 (9,75%) 

Casos em que houve encaminhamento p/ acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 25 

(1,34%) 

 

23 - RORAIMA (04.09.2015 A 20.04.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 529 (647 autuados) 

Casos que resultaram em liberdade: 314 (48,53%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 333 (51,47%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 13 (2,01%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

21 (3,25%) 

 

24 - SANTA CATARINA (01.09.2015 A 03.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 678 

Casos que resultaram em liberdade: 330 (48,67%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 348 (51,33%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 167 (24,63%) 



Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

109 (16,08%) 

 

25 - SÃO PAULO (24.02.2015 A 13.05.2016) 

Audiências de custódia realizadas: 22.349 

Casos que resultaram em liberdade: 10.678 (47,78%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 11.671 (52,22%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 1.822 (8,15%)  

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

1.833 (8,20%) 

 

26 - SERGIPE (02.10.2015 A 15.04.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 959 

Casos que resultaram em liberdade: 473 (49,32%)  

Casos que resultaram em prisão preventiva: 486 (50,68%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 17 (1,77%) 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

4 (0,42%) 

 

27 - TOCANTINS (10.08.2015 A 15.05.2016)  

Audiências de custódia realizadas: 447 

Casos que resultaram em liberdade: 199 (44,52%) 

Casos que resultaram em prisão preventiva: 248(55,48%) 

Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: não informado 

Casos em que houve encaminhamento para acompanhamento pelo Serviço Social da Comarca: 

não informado 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS: 

 

• Total de audiências de custódia realizadas: 81.439 (83.634 autuados) 

• Casos que resultaram em liberdade: 39.709 (47,48%) 

• Casos que resultaram em prisão preventiva: 43.925 (52,52%) 

• Casos em que houve alegação de violência no ato da prisão: 4.646 (5,56%) 

• Casos em que houve encaminhamento social/assistencial: 9.272 (11,09%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


