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Prefácio
Nereu José Giacomolli 1

A presente obra desenvolveu-se no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminas da PUCRS e trata de um tema de relevância
internacional e também local, mormente ao desenvolvimento da ciência
do processo penal no Brasil. Agora, a publicação da dissertação de mestrado de Laura Gigante coroa uma etapa da pesquisa. Isso porque a
pesquisa científica há de tratar de um tema relevante e de impacto, em
todas as suas perspectivas. A importância do tema já se revelava quando
do início dos trabalhos, em face da implementação, via provimento administrativo, das audiências de Custódia, tendo por um dos nortes o
encarceramento massivo, antes de uma sentença penal condenatória. A
regra do recolhimento ao cárcere, antes de um provimento judicial condenatório é denunciado e mostrado, estatisticamente, na obra de Laura
Gigante. A violência quando das abordagens, investigações e detenções, foi
outra motivação da necessidade da implementação das audiências de custódia. Um intervenção judicial imediata e efetiva no controle das prisões,
revelou-se uma exigência que não podia mais ser relegada a um segundo
plano. Laura aprofundou sua pesquisa nesse último aspecto, uma das necessárias delimitações na pesquisa. Já na introdução, a obra revela que a
violência atinge tanto o sujeito passivo da abordagem e do encarceramento, quanto o próprio agente oficial, mostrando sua isenção científica
na busca de elementos à construção do saber e sua preocupação na defesa
dos direitos humanos.
1

Advogado e consultor jurídico. Doutor em Estudios de Actualidad Procesal pela Universidad Complutense de Madrid, com pesquisa de Pós-Doutorado pela Università degli Studi di Torino. Professor da Escola de Direito e do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUCRS
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Em 2015 iniciou-se o denominado “Projeto Audiência de Custódia”
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao qual aderiram alguns Estados.
No mesmo ano, a CNJ emitiu a Resolução 213. A Lei 13.964/2019, expressamente previu a audiência de custódia, nos artigos 287, caput e 310,
caput, §§ 2º, 3º e 4º. A partir da entrada em vigor da referida lei, num
prazo de até 24 horas depois da prisão em flagrante, o juiz deverá designar
a audiência de custódia, com a presença do Ministério Público, defensor e
imputado. Portanto, a decisão de homologar ou não o auto de prisão em
flagrante, de relaxar ou não a prisão, de conceder ou não a liberdade provisória, não mais será tomada com a simples apresentação de um
expediente amorfo e sem vida, mas com a presença vital do Ministério Público, defensor e do preso. O magistrado que não formalizar a audiência
de custódia no prazo, estará sujeito a sanções administrativas, civis e criminais, pela omissão (§ 3º). Ademais, a prisão será considerada ilegal,
situação a determinar a soltura do flagrado (§ 4º), embora possa ser decretada a prisão preventiva. Nessa audiência, o controle acerca da prisão e
da liberdade é total: exigência de cautelaridade, necessidade da prisão, medidas alternativas ao encarceramento, por exemplo.
Desta forma, o legislador brasileiro, internalizou, via normatização
ordinária, o que há estava previsto no Pacto Internacional dos Direitos Civil (PIDCP) e Políticos e na Convenção Americana dos Direitos Humanos
(CADH). Efetivou-se o direito à audiência, expressamente previsto no art.
14.1 do PIDCP (“toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente) no
art. 8.1 da CADH (“toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal”). Ademais, pelo menos no plano legislativo, a resistência à implementação da
audiência de custódia foi derrotada. Resta, doravante, a compreensão de
seus fundamentos e funcionalidade e os agentes públicos encarregados de
sua efetivação, entenderem que a genética do caldo político e cultural da
década de 1940 no Brasil, precisa ser sepultada. Essa resistência institucional e particularizada está plasmada e discutida na obra de Laura Gigante.
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A previsão da audiência de custódia, agora pelo legislador ordinário,
por si só já é um avanço legal no tratamento da violência, seja ela policial
ou institucional. Certamente, será um freio inibidor das antigas práticas.
Com isso, reafirmam-se os direitos humanos e se abrem algumas portas à
efetivação desses direitos.
A garantia de ser ouvido, escutado, precisamente, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante ou da detenção em razão da prisão
preventiva ou da prisão temporária, já possuía normatização convencional
e, em face do artigo 5º, §§ 1º e 2º, CF, integram o ordenamento jurídico
brasileiro, de modo que o Brasil, tardiamente, implementou a audiência
de custódia, evitando um controle pronto e imediato da legalidade e necessidade da prisão provisória, antes de uma sentença penal condenatória.
É o que se infere do art. 9.3 do PIDCP, quando estabelece que “toda pessoa
presa ou detida em virtude de infração penal deverá ser prontamente conduzida à presença de um juiz ou de outra autoridade habilitada”, bem
como do art. 7.5 da CADH (“toda pessoa presa, detida ou retida deve ser
conduzida, sem demora, à presença de um juiz”). Por isso, toda pessoa
detida, seja pela conversão do flagrante em prisão preventiva ou pelo cumprimento do mandado de prisão, sempre deveria ter sio imediatamente
apresentada em juízo, antes de ser recolhida ao cárcere, para que fosse
ouvida por um magistrado. Em se tratando de prisão em flagrante, a prática evidenciava que o flagrado era encaminhado ao cárcere e o auto de
prisão em flagrante era remetido a juízo, ignorando-se a normatividade
convencional e constitucional. A apresentação imediata possibilitará o contraditório e a defesa, antecedentes à decisão acerca da prisão e da
liberdade.
Observa-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CORTE IDH) no Caso Tibi vs. Equador e no Caso Espinoza Gonzáles vs.
Peru, estabeleceu que o detido deve ser levado perante um juiz ou outra
autoridade imbuída de funções judiciais, para que seja ouvido, possibilitando a valoração das explicações, decidindo se procede a liberação ou a
prisão. No caso Bulacio vs. Argentina, a CORTE IDH assentou que o
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controle judicial imediato evita a arbitrariedade ou a ilegalidade das detenções, devendo o juiz garantir os direitos dos detidos, autorizar a adoção de
medidas cautelares ou coercitivas quando estritamente necessárias, zelando pelo estado de inocência. No Caso Palamara Ibarne vs. Chile (2005),
a CORTE IDH considerou não ter sido cumprido o direito a uma audiência
(audiência de custódia).
Com esta obra Laura Gigante Albuquerque brinda o âmbito científico
com uma pesquisa qualitativa séria, relevante e de alto impacto jurídico.
Parabéns Laura.

Apresentação
Daniel Achutti 1

Em recente ocasião registrei, com Raffaella Pallamolla, a notoriedade
da resistência a mudanças no campo jurídico. Dentre os inúmeros fatores
para explicar ou compreender essa característica, elencamos, naquele momento, o conservadorismo dos atores jurídicos como eixo central para essa
insistência inconsciente (ou consciente?) e ressaltamos, também, que não
se tratava de uma exclusividade brasileira, mas de diversos países ocidentais, amplamente demonstrados por estudos e pesquisas a respeito2.
Chega a ser curioso que, novamente convidado a apresentar uma
obra (e, neste caso, também sua autora), acabo por me deparar com um
tema que desafia o desejo de conservação imanente do mundo jurídico cuja
pesquisa – ora publicada em forma de livro – aponta justamente que, apesar da inovação representada pelo importante instituto jurídico da
audiência de custódia, tudo mudou para permanecer exatamente como
sempre foi.3
Em 2018, juntamente com Laura, participei de extenso monitoramento nacional coordenado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa
(IDDD) que, por meio de termo de cooperação com o Ministério da Justiça,
realizou o projeto “Audiência de Custódia”. Atuamos especificamente na
1

Advogado criminalista. Doutor em Ciências Criminais pela PUCRS. Pesquisador de pós-doutorado na Escola de
Direito da PUCRS. Pesquisador visitante na Universidade de Leuven, Bélgica (2013-2014 e 2017-2018) e na Universidade IUAV de Veneza, Itália (2014-2015). Membro fundador do Instituto Aspektas (aspektas.com.br) e do projeto
Justiça Restaurativa Crítica (jrcritica.com.br)
2

ACHUTTI, Daniel; PALLAMOLLA, Raffaella. Prefácio. In: CARVALHO, Thiago Fabres de; ANGELO, Natieli Giorisatto
de; BOLDT, Raphael. Criminologia crítica e justiça restaurativa no capitalismo periférico. São Paulo: Tirant lo Blanch,
2019, p. 11.
3

A esse respeito, conferir: CARVALHO, Salo de; ACHUTTI, Daniel. Justiça restaurativa em risco: a crítica criminológica ao modelo judicial brasileiro. Revista Sequência: estudos jurídicos e políticos (no prelo – aprovado para
publicação em 2021).
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cidade de Porto Alegre e, ao lado de equipes espalhadas em outras 12 cidades do país, levantamos diversos dados, com a finalidade de analisar
criticamente a implementação das audiências de custódia e avaliar o seu
impacto na justiça criminal brasileira.4
Os dados do relatório, claro, trazem dados muito ricos para esse debate: 91% da amostra avaliada era de casos envolvendo homens; 45% era
de jovens entre 18 e 24 anos, e 66% do total dos custodiados não passava
dos 29 anos; quanto à escolaridade, 43% das pessoas custodiadas cursou
até o 9º ano, mas não concluiu o Ensino Médio; e, desconsiderando-se os
casos sem informação, negros/as totalizavam 64,1% dos casos5.
Nos casos de crimes sem concurso de agentes, tráfico de drogas,
roubo e furto representaram, juntos, aproximadamente 62,3% do total;
em 55,6% dos casos, as únicas testemunhas eram os policiais que efetuaram o flagrante, número que sobe para 90% nos casos de tráfico de
drogas. Ademais, 83% das pessoas estava algemada, e em apenas 5% desses casos a defesa solicitou a sua retirada – ou seja, a excepcionalidade do
uso das algemas cede espaço à sua normalização e, notadamente, a uma
espécie de conformação por parte dos atores jurídicos6.
Todavia, apesar dos dados acima demonstrarem de forma cristalina
a seletividade do sistema penal, chamam ainda mais a atenção os achados
em relação à prevenção e ao combate à tortura. Conforme a Resolução n.
213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a audiência de custódia
deve(ria) observar uma série de condições para permitir que possa atingir
essa finalidade, dentre as quais: “(i) a retirada das algemas do/a custodiado/a; (ii) a presença de advogado/a ou defensor/a público/a, com quem
a pessoa possa conversar confidencialmente antes da audiência em espaço
reservado; (iii) a ausência dos/as agentes de segurança que efetuaram o
4

IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). O fim da liberdade. Relatório nacional completo. São Paulo: IDDD,
2019. Relatório disponível para consulta no sítio eletrônico do IDDD, no seguinte endereço: https://iddd.org.br/wpcontent/uploads/2020/09/ofimdaliberdade_completo-final.pdf. Acesso em: 14 fev. 2021.
5

IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). O fim da liberdade. Relatório nacional completo. São Paulo: IDDD,
2019, p. 59-64.
6

IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). O fim da liberdade. Relatório nacional completo. São Paulo: IDDD,
2019, p. 65-73.
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flagrante; e (iv) a não-utilização de armamento letal pelos/as agentes responsáveis pela segurança das audiências de custódia”7, dentre outras.
O que se verificou, no entanto, foi que as tais condições adequadas
raramente se faziam presentes nas audiências de custódia: em 96,3% dos
casos, os agentes de segurança estavam presentes nas salas de audiências,
não raro com uso ostensivo de armamento; 14,5% das pessoas custodiadas
não foram perguntadas pelos atores jurídicos sobre possíveis episódios de
violência durante a prisão, dos quais 88,7% nada disseram e 11,3% relataram, de forma espontânea, ter sofrido violência policial no momento do
flagrante. Quanto às que foram questionadas (85,5%), 25,9% respondeu
afirmativamente ter sofrido violência policial8.
Em que pese o índice de 25,9% de respostas afirmativas (número
muito alto, vale registrar), uma ressalva é bem apontada pelo relatório do
IDDD: muitas vezes as perguntas sobre a ocorrência de violência policial
eram formuladas aos custodiados de forma indireta ou de maneira pouco
clara. Tem-se registros em que as perguntas buscavam averiguar se o
preso “tinha alguma ‘reclamação a fazer’ ou se houvera ‘algum problema
com a polícia’ no momento da abordagem, ao que diversas pessoas custodiadas respondiam negativamente - muitas vezes sem entender que a
pergunta se referia à prática de violência”9.
A subnotificação de casos, portanto, como já era de se esperar, não
pode ser ignorada, e o escasso número de encaminhamentos por parte dos
atores jurídicos para investigar os casos chancela a referida normalização
da violência policial10.
Todos esses dados são ainda acompanhados pela prevalência da decretação da prisão preventiva na imensa maioria dos casos: das 2.584
7

IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). O fim da liberdade. Relatório nacional completo. São Paulo: IDDD,
2019, p. 74.
8

IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). O fim da liberdade. Relatório nacional completo. São Paulo: IDDD,
2019, p. 75-76.
9

IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). O fim da liberdade. Relatório nacional completo. São Paulo: IDDD,
2019, p. 76.
10

IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). O fim da liberdade. Relatório nacional completo. São Paulo: IDDD,
2019, p. 79-84.
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decisões consultadas, em apenas 23 (vinte e três) – ou 0,89% – foi concedida a liberdade provisória irrestrita, sem nenhuma medida cautelar
diversa da prisão aplicada conjuntamente. Ainda, no total, “57% das audiências resultam em prisão preventiva - índice que chega a 66,9% nos casos
em que o único crime é tráfico de drogas e 69,8% em todos os casos de
tráfico - com e sem concurso”11.
A presente investigação conduzida por Laura em Porto Alegre, por
sinal, não apenas corrobora os achados do IDDD, mas traz detalhes específicos da realidade gaúcha que, naturalmente, não poderiam ser
abordados em minúcias em um levantamento nacional. O fato de haver
uma situação específica na capital gaúcha – em que apenas os presos em
flagrante com prisão preventiva decretada são apresentados para audiência de custódia, de modo que presos colocados em liberdade durante o
plantão e aqueles que já estavam cumprindo pena não são encaminhados
– faz com que essa parcela de pessoas não tenha a oportunidade de relatar
eventuais casos de violência policial, e essa importante particularidade não
passou batida pela autora.
Com uma argúcia peculiar para os ambientes institucionais da justiça
criminal, Laura realiza uma pesquisa de campo muito rica, que aborda não
apenas as questões legais envolvendo a audiência de custódia, mas que
agrega, em especial, as suas observações enquanto pesquisadora. A riqueza que uma pesquisa de campo traz para uma pesquisa jurídica é
inegável, e se refletem em relatos que ultrapassam as tradicionais expressões jurídicas violou a lei ou negou vigência ao dispositivo constitucional,
e alcança outro nível de profundidade.
Exemplo perfeito disso pode ser verificado no seu relato de ingresso
no Presídio Central de Porto Alegre – local que muito frequentamos juntos,
no exercício da advocacia criminal – quando refere que, desta vez,

11

IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). O fim da liberdade. A urgência de recuperar o sentido e a efetividade
das audiências de custódia. Sumário executivo. São Paulo: IDDD, 2019, p. 20.
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partia de um novo “modo de acercamento e apreensão” daquela realidade: almejava, a partir do método etnográfico, um olhar “de perto e de dentro”.
Parando para observar atentamente, foi possível ver, de fato, o Presídio Central – e não apenas visualizar, mas apreender os seus sons (ferozes latidos de
“cães policiais” que guardam o entorno da guarita de entrada), as suas cores
(roupas penduradas nos varais improvisados para fora das pequenas janelas),
os seus cheiros característicos (p. 168).

Na sequência, relata a desconfiança que, não raro, advogados/as e
pesquisadores/as enfrentam ao passar por locais de controle policial:
A primeira entrada [no /Presídio Central], como tantas outras posteriores, caracterizou-se pela costumeira desconfiança dos agentes policiais que atuam na
portaria do Presídio: “documento, doutora”; “vai fazer o quê?”; “tem autorização?”; “hum, tá bem, vou verificar”. E assim se repetia a minha rotina:
mesmo comparecendo com regularidade às audiências – sempre no mesmo
horário, com meu diário de campo e uma caneta em mãos –, eu seria constantemente lembrada que, naquele espaço, era uma estranha, quase uma invasora
(p. 168-169).

Esses detalhes – apenas dois em um relato rico e extenso sobre as
particularidades da pesquisa sociojurídica12 que, costumeiramente, não
aparecem nos textos jurídicos tradicionais – dão o tom do livro, que refletem não apenas a resistência às mudanças (especialmente àquelas que
ampliam os espaços de liberdade), mas também o quanto a prática rotineira das agências de controle, muitas vezes, acaba por naturalizar algo
que, aos olhos da observadora, não deveriam ser naturalizados jamais.
Antes pelo contrário: a naturalização dessas situações carrega consigo uma chance consideravelmente alta de acarretar no fenômeno da
massificação das decisões judiciais e a sua consequente falta de empatia
pelo que se lhes apresenta: antes de ali enxergar pessoas e vidas, notamse apenas dados, números e registros, isentos de humanidade e descolados

12

Sobre a pesquisa sociojurídica na pós-graduação em direito, conferir: OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de
Hamurabi. A pesquisa sociojurídica na pós-graduação em Direito. In: OLIVEIRA, Luciano. Sua Excelência, o Comissário. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004.
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do drama que representa vivenciar e experimentar o sistema prisional
desde dentro, como conclui Laura:
as instituições envolvidas na realização das audiências de custódia devem
atentar e resistir à tendência de rotinização e burocratização das práticas, buscando aguçar a sua percepção e sensibilidade para casos de violência policial.
(...) Para superar a desumanização do sistema de justiça, é necessário refundar
o paradigma que norteia o processo penal brasileiro – na teoria e na prática –,
superando-se o tecnicismo que esconde a ausência de visão crítica, sob o véu
da “neutralidade” técnica e da “aplicação literal da lei”. A implementação efetiva da audiência de custódia só pode vir acompanhada de uma perspectiva
humanitária de processo penal, que compreenda o indivíduo preso como sujeito de direitos, dotado de dignidade inerente à sua pessoa, independente de
quaisquer condições (p. 211).

Não me surpreende, portanto, a qualidade do presente trabalho.
Desde que a conheci – e lá se vai quase uma década – Laura sempre mostrou aptidão para traduzir em palavras as engrenagens e as agruras nem
sempre evidentes da justiça penal. Formada em Direito pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Especialista e, a seguir, Mestra
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Laura aprimorou, na
advocacia criminal e na academia, seu aguçado senso crítico, sobretudo
para reconhecer situações em que os direitos do lado mais fraco do jogo
processual são colocados em risco. E, para nossa sorte, agora nos brinda
com uma discussão de ponta sobre as audiências de custódia e o ranço
inquisitorial que, sem o menor pudor, teima em resistir no imaginário – e
na prática – da justiça criminal brasileira.
Mais não posso dizer, para não antecipar nesta breve apresentação
os valiosos resultados encontrados por Laura em sua investigação. O que
posso adiantar, isso sim, é que o livro toca em pontos essenciais para compreender não só a audiência de custódia no Brasil e sua precária estrutura
(legal e material), mas sobretudo as dificuldades para a sua implementação adequada. Em um momento histórico em que os direitos humanos são
propositadamente mal interpretados, com singular grau de desfaçatez,
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livros como este são fundamentais para reforçar a sua importância, sobretudo nos ambientes em que o poder se expõe de forma praticamente isenta
de controles.
Dividido em quatro capítulos, Laura oferece ao leitor (i) uma visão
completa sobre a audiência de custódia e a importância dos direitos humanos; (ii) um relato importante e bem estruturado sobre o problema
crônico da violência policial no Brasil; (iii) as possibilidades internas e externas de controle da atividade policial; e (iv) os reflexos das audiências de
custódia no controle da violência policial.
E é neste último capítulo que, ouso dizer, reside o diferencial do livro
de Laura: a discussão jurídica cede lugar à vida, justamente por representar mais do que o tradicional compilado de informações técnico-jurídicas
sobre o tema da pesquisa, mas por refletir os percalços, as dificuldades, os
encontros e desencontros que apenas uma pesquisa de campo pode trazer.
Não há, nos livros jurídicos técnicos, qualquer menção aos cheiros de uma
prisão, aos latidos de cães preparados para atacar, e tampouco o relato de
estranhamento sobre a própria arquitetura das salas onde são realizados
os atos judiciais.
Claro que não se pode deixar de fazer uma pesquisa jurídica tradicional, com a exposição da legislação e seus problemas. Afinal, se estamos
lidando com pesquisas jurídicas, isso é não só inevitável, mas obrigatório.
Todavia, analisar esse mesmo arcabouço jurídico a partir da experiência
de ir, pessoalmente, a um local onde o instituto jurídico sob análise é aplicado, desloca a discussão do que deveria acontecer (dever ser) para o que
de fato acontece (ser), e eis o diferencial que mencionei mais acima: não é
necessário abandonar completamente o que se espera de uma pesquisa
jurídica, mas a simples adição de uma pitada de vida torna a pesquisa não
só mais atraente, mas muito mais próxima daquilo que se quer, efetivamente, discutir.
Ganha o leitor, ganha o campo dos estudos sociojurídicos do processo
penal – e, em particular, das audiências de custódia no Brasil.
Boa leitura!

Considerações iniciais

Em tempos em que “bandido bom é bandido morto” representa
quase um mantra repetido por uma sociedade letárgica e legitimado por
diferentes autoridades e pessoas públicas, torna-se necessário falar sobre
o óbvio. Sobre a realidade que se revela diante dos nossos olhos, mas que
preferimos não enxergar: um país com alarmantes índices de violência policial, que possui a polícia que mais mata e também a que mais morre no
mundo. Um contexto de violência generalizada, com números equivalentes a países em situação de guerra – e que são justificados justamente por
uma lógica de “guerra” utilizada pelo discurso oficial para legitimar uma
política de extermínio. Em um momento em que parecíamos ter alcançado
outro patamar na garantia de direitos sociais, percebemos quão frágeis e
efêmeras são as conquistas no âmbito dos direitos humanos: são anos de
luta e construção dialógica para conquistá-los, mas bastam segundos para
fazê-los desaparecer. Nos últimos anos, assistimos à derrocada de governos e ideias progressistas, não apenas no Brasil, mas na América Latina
como um todo. Ao mesmo tempo, tem-se a ascensão de ideias autoritárias
e punitivistas, as quais ganharam popularidade principalmente por se
apresentarem como uma “saída” – ou como única alternativa – para os
graves problemas de segurança pública enfrentados na região.
É nesse contexto, portanto, que parece ser necessário retornar às
lições básicas de direitos humanos inerentes ao indivíduo, à noção de que
existem direitos fundamentais que não podem ser violados ou negociados.
Atualmente, uma das mais graves violações a direitos humanos no Brasil
é a violência policial1 – que pode ser física, psicológica e, em muitos casos,

1

A temática foi objeto de recente condenação pelo Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos,
a qual será abordada ao longo do trabalho. Ver: Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Exceções
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letal. Com a ascensão de novos governos em diferentes esferas da
federação brasileira que flertam ou mesmo deixam evidente o seu
alinhamento a políticas de extermínio do “criminoso”, legitimando e
incentivando execuções sumárias de suspeitos por agentes policiais, tornase essencial voltar o olhar para o problema da violência policial, para suas
origens e possíveis formas de controle. Nesse âmbito insere-se o escopo da
presente pesquisa, que busca relacionar o advento de um novo
instrumento jurídico-processual – a audiência de custódia – à possibilidade
de garantir maior fiscalização da atividade policial e, portanto, resguardar
direitos fundamentais dos indivíduos.
A audiência de custódia vem sendo objeto de estudo de diversas
pesquisas ao longo dos últimos anos. Embora já estivesse presente em
tratados internacionais sobre direitos humanos internalizados pelo Brasil
há mais de duas décadas2, apenas recentemente foi regulamentada no
processo penal brasileiro. Em trabalhos anteriores3, a audiência de
custódia foi objeto de estudo desta pesquisadora, com enfoque principal
voltado à sua normatividade e conformidade com o ordenamento jurídico
brasileiro.
A implantação da audiência de custódia no Brasil iniciou-se no ano
de 2015, com o “Projeto Audiência de Custódia” do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), e desde então desperta o interesse de pesquisadores de
diversas áreas ligadas ao Direito e à Segurança Pública. Considerando a
situação carcerária brasileira e buscando efetivar uma garantia
fundamental já prevista em tratados internacionais ratificados pelo Brasil,
o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lançou o projeto em fevereiro

Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentencia de 16 de fevereiro de 2018. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 12 nov. 2020.
2

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Decreto n. 592/1992, e a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, ratificada pelo Decreto n. 678/1992.
3

ALBUQUERQUE, Laura Gigante. A compatibilidade da audiência de custódia com o ordenamento jurídicopenal brasileiro. Monografia (Especialização em Ciências Penais). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, 2017; GIACOMOLLI, Nereu José; ALBUQUERQUE, Laura Gigante. A audiência de custódia e os
seus impactos no sistema de justiça criminal brasileiro. Revista de Estudos Criminais, v. 67, p. 155-178, 2017.
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de 2015 para implementação do instituto, que consiste na garantia da rápida apresentação da pessoa presa a uma autoridade judicial, a fim de
possibilitar a fiscalização da legalidade da prisão e a apuração de possíveis
atos de tortura ou maus-tratos policiais.
Posteriormente incluída no Código de Processo Penal pela Lei n.
13.964/2019 (conhecida como “Lei Anticrime”), a audiência de custódia
aparece como uma importante ferramenta no controle das prisões
indevidas. A audiência é o momento de comparecimento pessoal do preso
(em flagrante ou por mandado judicial) diante da autoridade judicial,
deixando de ser apenas um nome na capa do processo, e passando a
figurar como sujeito. Nesta audiência, que deve contar com a presença do
representante do Ministério Público e da defesa, são apuradas as condições
e a legitimidade da prisão efetuada, com a especial finalidade de detectar
prisões ilegais ou arbitrárias bem como práticas de abuso pelos agentes
estatais. Assim, a audiência de custódia tem como um de seus principais
objetivos a realização de um controle imediato e efetivo da atividade
policial, especialmente quanto à coibição da prática de maus tratos e
tortura.
Ainda no âmbito da audiência de custódia, o magistrado decidirá
sobre a necessidade de manutenção da custódia cautelar, isto é, se
decretará a prisão preventiva do indivíduo, ou se concederá a ele a
liberdade provisória. Dessa forma, o ato também é o momento oportuno
para a verificação de condições pessoais do custodiado e de elementos
fáticos e normativos que possibilitem uma análise mais qualificada da
necessidade (ou não) de prisão cautelar. Considerando a presença do
promotor de justiça e da defesa (advogado particular ou defensor público),
a audiência de custódia pode – e deve – ser realizada mediante exercício
do contraditório, de forma que os atores processuais e o próprio indivíduo
preso possam auxiliar na análise das circunstâncias da prisão e da
necessidade de custódia cautelar, bem como exercer o direito de
influenciar na decisão da autoridade judicial.
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A decisão que eventualmente decretar a prisão preventiva do
custodiado deverá ser prolatada e fundamentada na própria audiência,
com base na necessidade e adequação da medida, sempre a partir da
concepção da prisão cautelar como exceção, e não como regra. Isso significa dizer que o juiz deverá, primeiramente, analisar a possibilidade de
conceder a liberdade ao indivíduo e, ainda, verificar a aplicabilidade de
medidas cautelares diversas da prisão, a depender das circunstâncias pessoais do custodiado que forem debatidas na própria audiência.
A recente e ainda escassa doutrina que vem sendo produzida sobre o
instituto aponta que a audiência de custódia tem inúmeras vantagens, que
vão desde a adequação do Brasil aos tratados internacionais, até a
possibilidade de contribuir para a redução do encarceramento em massa.
A maioria dos autores enfatiza que a regulamentação do instituto no
ordenamento jurídico-penal brasileiro tem como precípua finalidade a
verificação e coibição de práticas de violência policial, enquanto outros
enfatizam o papel da audiência de custódia enquanto humanização do
procedimento de análise dos requisitos da prisão preventiva. De qualquer
forma, há uma espécie de consenso entre os autores de que a internalização da audiência de custódia promoveu a conformidade do ordenamento
interno aos tratados internacionais, além de serem destacadas pela doutrina as possibilidades de avanços em matéria de garantias processuais
com a regulamentação do novo instituto.
A partir do estudo teórico do instituto em questão, verifica-se a
necessidade de analisar, do ponto de vista empírico, qual vem sendo a
efetividade desse novo instituto e como ele vem sendo implementado no
âmbito do processo penal brasileiro. Como apontado por Roberto Kant de
Lima4, a partir de diversas pesquisas realizadas no campo do sistema de
justiça criminal e da segurança pública, fica evidente que os agentes das
instituições policiais e judiciais não se regulam nem pela lei, nem pelas

4

LIMA, Roberto Kant de. Éticas e práticas na segurança pública e na justiça criminal. In: LIMA, Renato Sérgio;
RATTON, José Luiz; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de (org.). Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014, p. 479-480.
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normas internas explicitas. As suas práticas refletem, de fato, rotinas
implícitas de comportamento, transmitidas tradicionalmente e, no mais
das vezes, não verificadas pelo observador casual.
A obra desenvolveu-se, portanto, a partir de pesquisa empírica, cujo
objetivo é analisar a experiência da implantação da audiência de custódia,
conforme regulamentada no contexto brasileiro, a fim de verificar a efetividade no cumprimento de seus objetivos e finalidades. Mais
especificamente, pretendeu-se verificar quais reflexos vêm sendo
efetivamente produzidos pela audiência de custódia, no que tange à maior
fiscalização da atividade policial e, portanto, à coibição de práticas de
tortura e violência policial.
A atualidade e relevância do tema se devem à implantação do Projeto
Audiência de Custódia pelo Conselho Nacional de Justiça, que visou a dar
efetividade à garantia da rápida apresentação do preso em flagrante à
autoridade judicial já prevista em tratados internacionais, e à recente normatização da audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro, a
partir da Lei nº 13.964/2019 (conhecida como “Lei Anticrime”). A temática
da violência policial, por sua vez, é uma das questões perenes enfrentadas
pela justiça criminal brasileira, configurando-se como um dos grandes desafios relacionados à violação sistemática de direitos humanos no Brasil. A
relevância do tema também pode ser verificada em razão da repercussão
gerada pela implantação da audiência de custódia no ordenamento
jurídico-penal brasileiro, o que vem ocasionando intensos e
enriquecedores debates doutrinários, bem como expectativas de
contribuição para a efetivação de direitos fundamentais. Contudo,
justamente por se tratar de um tema novo no debate processual penal
brasileiro, também é possível perceber a escassez de produção acadêmica
aprofundada sobre o tema, o que revela a necessidade de ampliação dos
estudos na área e, em especial, de pesquisas de caráter empírico.
Dessa forma, o presente trabalho tem a intenção de colaborar com o
debate sobre o novo instituto e contribuir para a formação de uma
doutrina crítica e aprofundada sobre a audiência de custódia, partindo de
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uma perspectiva humanizada do processo penal. A opção por relacionarse o novel instituto ao problema da violência policial justifica-se porque
um dos os principais objetivos da audiência de custódia, como reconhecido
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, é justamente a prevenção
de casos de tortura e violência policial. Em contrapartida, sabe-se que a
violência estatal – e policial, especificamente – ainda é um grave problema
que afeta a realidade brasileira, mostrando-se relevante investigar se o referido instituto contribuirá efetivamente para mitigar essas práticas,
influenciando (ou não) no trabalho dos órgãos de controle das instituições
policiais, em especial do Ministério Público, quanto à fiscalização e coibição
da violência policial.
A pesquisa desenvolvida possui caráter eminentemente qualitativo,
uma vez que pretende realizar uma aproximação contextual, que extrapola
a possibilidade de contabilização ou quantificação de dados da realidade, e
centra-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais
que configuram o objeto de pesquisa5. Realiza-se uma verificação
empírica, paralelamente à pesquisa bibliográfica6, a fim de reunir
elementos que respondam ao problema de pesquisa proposto e aos questionamentos que dele derivam: quais são os reflexos da audiência de
custódia que já podem ser verificados em relação ao controle da atividade
policial? Afinal, o instituto implementado recentemente no Brasil vem demonstrando efetividade na concretização de seus objetivos? Para tanto,
apresenta-se a investigação do tema tanto de forma quantitativa – através
do levantamento de dados existentes após a implantação do instituto, em
comparação com período anterior a ele –, quanto de forma qualitativa –
através da realização de pesquisa de caráter etnográfico. O estudo foi realizada na forma de estudo de caso, a partir da realidade da implementação
5

SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto. A pesquisa científica. In: GERHARDT, Tatiana Engel;
SILVEIRA, Denise Tolfo (org.). Métodos de pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, 2009, p. 34.
6

“Na pesquisa qualitativa, a revisão bibliográfica não se limita à etapa inicial [...] o pesquisador qualitativo recorre a
ele [o instrumento da revisão bibliográfica] para construir seu objeto e elucidar a análise de dados, tentando manter
um equilíbrio entre o trabalho empírico e o trabalho teórico”. DESLAURIERS, Jean-Pierre; KÉRISIT, Michèle. O
delineamento de pesquisa qualitativa. In: POUPART, Jean et al (org.). A pesquisa qualitativa: enfoques
epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 148-149.
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do instituto na cidade de Porto Alegre/RS. O uso dos métodos qualitativos
de pesquisa social permitirá realizar a análise da sua efetividade, em especial no que tange a um de seus principais objetivos: o combate à violência
policial. Entende-se que o estudo teórico de um determinado instituto jurídico-penal baseado apenas nos seus instrumentos legais e na pretensão
de impactos não é suficiente para uma verdadeira verificação da sua efetividade. Assim, a opção pelas técnicas de observação de audiências e de
entrevistas semiestruturadas, no âmbito do método etnográfico7 que
guiou o presente trabalho, visa a auxiliar na compreensão do tema objeto
da pesquisa, sem divorciá-lo da sua realidade.8
Dessa forma, para responder ao problema proposto, o trabalho
divide-se fundamentalmente em quatro partes. No primeiro capítulo, será
realizada uma análise da audiência de custódia, a partir das suas previsões
em tratados internacionais de direitos humanos e dos seus possíveis
reflexos no sistema de justiça criminal brasileiro. O estudo do sistema de
proteção dos direitos humanos é fundamental para que se compreenda o
tema central da pesquisa aqui desenvolvida. A partir da verificação da origem e das finalidades da audiência de custódia, apresenta-se um
panorama sobre as tentativas de implementação e, posteriormente, a concretização da sua implementação no Brasil – primeiramente, pelo
Conselho Nacional de Justiça e, posteriormente, a sua inclusão no Código
de Processo Penal pela Lei n. 13.964/2019 –, bem como as discussões doutrinárias já realizadas acerca do novo instituto.
Verificando-se que uma das suas principais finalidades é a fiscalização e prevenção de práticas de tortura e violência policial, percebe-se a
necessidade de estudar mais profundamente esse tipo específico de

7

A etnografia é o método de estudo mais comumente utilizado por antropólogos, ao pesquisar povos e culturas
diferentes, por ser considerado um método de estudo descritivo e que proporciona uma análise mais aprofundada
dos fenômenos culturais. No contexto do presente trabalho, realizou-se uma pesquisa de caráter etnográfico com o
objetivo de possibilitar a aproximação com as dinâmicas sociais objeto de pesquisa, mediante observação direta e
descrição detalhada, com a finalidade de proporcionar uma interpretação dos fenômenos estudados que se revele
próxima à realidade.
8

A metodologia da pesquisa empírica será melhor detalhada no último capítulo do trabalho, quando da apresentação
dos dados qualitativos e quantitativos e realização da análise dos resultados obtidos.
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violência. Assim, no segundo capítulo, parte-se para uma análise histórica
da formação das instituições policiais modernas e da sua evolução no contexto brasileiro, com o objetivo de identificar possíveis origens para as
mazelas enfrentadas atualmente no contexto dessas instituições. Realizase também um debate sobre as funções desempenhadas especialmente
pela polícia civil e pela polícia militar, a partir de previsões normativas e
também de outras pesquisas etnográficas, com o objetivo de identificar as
práticas contemporâneas no âmbito do trabalho policial. Ao final deste capítulo, e a partir das práticas e éticas identificadas nessa análise, parte-se
para uma reflexão mais específica sobre o tema da violência policial e dos
seus números alarmantes.
No terceiro capítulo, a partir da constatação de que a violência policial
constitui um problema endêmico do sistema de justiça criminal brasileiro,
bem como resgatando as finalidades da audiência de custódia quanto ao
seu combate, parte-se para o exame dos mecanismos de controle interno
e externo da atividade policial. Analisa-se, assim, o que a literatura especializada denomina accountability policial com a finalidade de demonstrar a
importância da existência de instrumentos que possibilitem uma maior
transparência e controle dessa atividade que se encontra em constante
tensão com direitos humanos. Nesse sentido, percebe-se que a audiência
de custódia se insere no ordenamento jurídico brasileiro como um novo –
e importante – canal de denúncias sobre violações de direitos humanos.
Por fim, no quarto e último capítulo, a partir de todo o substrato teórico
construído ao longo do trabalho, passa-se a apresentar os resultados da
pesquisa de caráter etnográfico realizada com o objetivo de auxiliar na resposta ao problema de pesquisa.
Em suma, considerando a necessidade de aprofundamento da
recente doutrina sobre a matéria, a presente obra propõe-se a discutir o
tema da audiência de custódia sob a perspectiva dos direitos humanos e
das garantias inerentes ao devido processo penal, mas partindo também
da investigação de caráter empírico, com a finalidade de verificar os reflexos práticos da audiência de custódia no que tange ao controle da violência
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policial. A discussão realizada no âmbito deste trabalho não pretende esgotar a questão, mas trazer reflexões sobre a efetividade da audiência de
custódia, da forma como inserida no sistema de justiça criminal brasileiro,
e os possíveis desafios que ainda deverão ser enfrentados para uma completa concretização dessa garantia.

1
Audiência de custódia e concretização de direitos humanos

A audiência de custódia foi regulamentada no processo penal
brasileiro no ano de 2015, através do Projeto “Audiência de Custódia” do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Embora se trate de uma aparente
novidade em nosso sistema processual, incluída no Código de Processo Penal apenas a partir da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de apresentação
pessoal do indivíduo preso1 já estava presente em tratados internacionais
reconhecidos pelo Brasil há mais de duas décadas.
O presente capítulo apresentará o instituto, os seus objetivos e o seu
percurso de implantação no sistema de justiça criminal brasileiro, a fim de
compreender as relações entre o referido instrumento e a possibilidade de
aumento da visibilidade e do combate à violência policial. Conforme será
explicitado, uma das principais finalidades do ato de apresentação da
pessoa presa a uma autoridade judicial é justamente a fiscalização da
prisão e a verificação e coibição de abusos por parte de agentes policiais.
Dessa forma, busca-se apresentar uma análise da audiência de
custódia sob o ponto de vista teórico-normativo, atentando para a sua
origem internacional e para a sua aplicação pelas Cortes Internacionais,
para que se possa, posteriormente, analisar os seus reflexos na fiscalização
e combate à violência estatal. Além disso, com a finalidade de
1

A princípio, a audiência de custódia visa à apresentação de qualquer indivíduo preso, seja qual for a modalidade
dessa prisão. No ordenamento jurídico brasileiro, pode-se dividir a prisão em dois tipos: a prisão antes do trânsito
em julgado (prisão processual) e a prisão após o trânsito em julgado de sentença condenatória (prisão penal ou
prisão-pena). Na primeira modalidade, inclui-se a prisão em flagrante e as prisões cautelares (preventiva e
temporária).As últimas devem ser sempre decorrentes de decisão judicial fundamentada, enquanto a prisão em
flagrante é um ato administrativo do agente policial que se depara com uma situação de flagrante delito (hipóteses
do art. 302 do Código de Processo Penal). GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme
a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 420.

34 | Audiência de custódia: (in)efetividade no controle da violência policial

compreender-se o contexto em que esse novo instrumento foi inserido no
ordenamento jurídico brasileiro, apresenta-se também um histórico do
processo de implementação das audiências de custódia no Brasil,
atentando para as resistências institucionais e para os dados sobre os
primeiros anos de aplicação do instituto.
1.1 Origem e finalidades da audiência de custódia: um estudo a partir
do direito internacional dos direitos humanos
Em que pese a recente implantação do instituto da audiência de
custódia no Brasil, a necessidade de apresentação pessoal do preso a uma
autoridade judicial já estava prevista em dois importantes tratados sobre
direitos humanos assinados pelo Estado brasileiro ainda no século XX: o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo
Decreto n. 592/1992, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, internalizada pelo
Decreto n. 678/1992.
Os pactos, tratados e convenções internacionais constituem
importantes instrumentos normativos do Direito Internacional Público,
que regula as relações externas dos sujeitos ou atores da sociedade
internacional, e representam hoje a principal fonte de obrigação do Direito
Internacional Público2. Segundo Valerio Mazzuoli, o Direito Internacional
Público constitui o
conjunto de princípios e regras jurídicas (costumeiras e convencionais) que
disciplinam e regem a atuação e a conduta da sociedade internacional
(formada
pelos
Estados,
pelas
organizações
internacionais
intergovernamentais e também pelos indivíduos), visando alcançar as metas
comuns da humanidade e, em última análise, a paz, a segurança e a
estabilidade das relações internacionais.3

2

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 105.
3

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito Internacional Público: Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008, p. 66.
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Podendo receber diversas denominações – e.g. Convenção, Pacto,
Protocolo, Carta, Convênio e, mais frequentemente, Tratado ou Acordo –
os acordos internacionais têm como principal característica a ideia de
consenso4. Dessa forma, pela via do consenso, os tratados internacionais
criam verdadeiras obrigações legais aos Estados que se comprometem a
respeitá-los5.
Foi principalmente após as guerras mundiais do século XX que os
tratados internacionais sobre direitos humanos e liberdades individuais
ganharam força, quando os países passaram a se unir em declarações
conjuntas de normas garantidoras, comprometendo-se a respeitarem, em
seus territórios, os direitos básicos do indivíduo. Segundo Flávia Piovesan,
no momento em que o valor da pessoa humana é cruelmente abolido,
torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos6. A
preponderância do valor da dignidade humana no pós-guerra consiste em
uma resposta à crise do positivismo jurídico associado ao fascismo e ao
nazismo – movimentos que ascenderam ao poder dentro da legalidade e
promoveram a barbárie sem contrariar a lei, mas em nome dela7.
Embora haja alguns precedentes históricos importantes na temática
do processo de internacionalização e universalização dos direitos
humanos, a sua verdadeira consolidação se deu, portanto, no período pósguerra. A violação a direitos humanos passou a ser vista como um
problema de relevância internacional8, e não mais como uma questão
4

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 106-108.
5

Na lição de Cançado Trindade, citado por Flávia Piovesan, “no domínio da proteção internacional dos direitos
humanos os Estados contraem obrigações internacionais no livre e pleno exercício de sua soberania, e uma vez que
o tenham feito não podem invocar dificuldades de ordem interna ou constitucional de modo a tentar justificar o não
cumprimento dessas obrigações”. CANÇADO TRINDADE. A proteção internacional dos direitos humanos, 1991
apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 107.
6

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais
europeu, interamericano e africano. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 41.
7

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 90.
8

Na lição de Antoine Garapon, “a ideia de uma justiça entre as nações e da criminalização da violência extrema da
guerra não advém unicamente de uma fantasia advogada por algumas ‘mentes bem intencionadas’ ou por um
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doméstica de cada Estado. Nesse contexto, o Tribunal de Nuremberg9 –
instaurado pelos Aliados através do Acordo de Londres de 1945, com a
finalidade de apurar e julgar os crimes cometidos ao longo do período
nazista – representou um importante impulso no movimento de
internacionalização dos direitos humanos.
A partir do Tribunal de Nuremberg, portanto, houve uma mudança
significativa nas relações internacionais, sinalizando a preocupação global
com os direitos humanos, que deixam de ser uma matéria restrita à
jurisdição interna de cada país. A Carta das Nações Unidas de 1945
consolidou, dessa forma, o movimento da internacionalização dos direitos
humanos, além da ideia de cooperação e coexistência pacífica entre os
Estados, instituindo um “sistema internacional de proteção dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais, como regras universais a serem
observadas nas relações internacionais e internas”10.
Mais adiante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU
de 1948 fortaleceu ainda mais a afirmação de uma ética universal, ao
consagrar um consenso sobre os valores a serem perseguidos por todos os
Estados11. A Declaração Universal elencou os direitos e liberdades
fundamentais dos indivíduos, “assentando uma base axiológica universal
de respeito e proteção, um paradigma ético e humanitário, também
aplicável ao sistema criminal, ao processo penal, com regras
internacionais de jus cogens”12. A Declaração Universal de 1948 constituiu,
ainda, um importante marco histórico no processo de definição e
punhado de pacifistas, tendo antes as suas raízes na experiência da guerra vivida por quem a conhecera”. GARAPON,
Antoine. Crimes que não se podem punir nem perdoar: para uma justiça internacional. Tradução de Pedro Henriques. Porto Alegre: Instituto Piaget, 2004, p. 22.
9

O Tribunal Militar Internacional ou Tribunal de Nuremberg foi convocado para julgar os criminosos de guerra,
mediante responsabilidade individual, em casos de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a
humanidade, aplicando, fundamentalmente, o costume internacional. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o
direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 193-196.
10

GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de
São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 03.
11

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional.14. ed., rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 209.
12

GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de
São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 04.
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conceituação do que seriam os “direitos humanos”, estabelecendo a sua
concepção em um duplo pilar, baseado na universalidade e na
indivisibilidade desses direitos: universais, porque toda pessoa é titular
destes direitos, afastada qualquer outra condição; indivisíveis, porque os
direitos civis e políticos somam-se aos sociais, econômicos e culturais, não
havendo verdadeira liberdade sem igualdade e vice-versa13.
Nada obstante, sob um enfoque legalista, a Declaração Universal não
apresentava força jurídica obrigatória, por não constituir um tratado
internacional formal. À época, entendeu-se necessária a “judicialização” do
conteúdo da Declaração, que foi concluída apenas em 1966 com a
elaboração de dois tratados internacionais: o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (doravante PIDCP) e o Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais14.
Em seus primeiros dispositivos, o PIDCP estabelece o dever dos
Estados-partes de assegurar os direitos nele previstos a todos os
indivíduos que estejam sob a sua jurisdição, adotando todas as medidas
necessárias para tanto. Além disso, obriga os Estados a proteger os
indivíduos contra violações de direitos perpetradas por entes privados,
estabelecendo um sistema legal capaz de responder com eficácia e
efetividade às violações de direitos civis e políticos. Entende-se, portanto,
que ao determinar a criação desse sistema de garantias da eficácia dos
direitos, o PIDCP apresenta como principal característica a sua
autoaplicabilidade.
Os principais direitos e liberdades assegurados pelo Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos são: o direito à vida,
reconhecido como um direito inerente à pessoa humana; a proibição de
tortura e de penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; a
proibição da escravidão ou da servidão; a igualdade perante a lei; as
liberdades de pensamento, consciência, opinião e expressão, entre outros.
13

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direitos humanos, constituição e os tratados internacionais: estudo analítico
da situação e aplicação do Tratado na Ordem Jurídica Brasileira. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 224.
14

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 231-232.
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No plano do devido processo penal, o Pacto reconheceu
precipuamente os direitos à liberdade e à segurança pessoais, que incluem
o direito de não ser preso arbitrariamente, o direito de ser informado
sobre os motivos da prisão, o direito à duração razoável do processo e a
previsão de que a prisão preventiva não deverá constituir a regra, mas sim
a exceção. É exatamente no ponto sobre a liberdade pessoal que o PIDCP
dispõe de forma expressa sobre o objeto central da presente obra, sendo
necessário salientar o conteúdo do artigo 9º, que assim dispõe em seu item
3:
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. A prisão preventiva de pessoas
que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura
poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da
pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário
for, para a execução da sentença.

A partir da elaboração do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais em 1966, forma-se a Carta Internacional dos Direitos Humanos
– International Bill of Rights – integrada, ainda, pela Declaração Universal
de 1948. Na lição de Piovesan15, a Carta inaugura o sistema global de
proteção dos direitos humanos que, por sua vez, viria a ser ampliado com
o advento de diversos tratados multilaterais de direitos humanos e de
proteção a violações específicas de direitos, como o genocídio, a tortura, a
discriminação racial, a discriminação contra mulheres, entre outros.
Ao lado desse sistema global de proteção dos direitos humanos,
surgiram também os sistemas regionais, que buscaram internacionalizar
os direitos humanos no plano regional, como por exemplo: a Europa, que

15

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 235-236.
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já em 1950 adotava a Convenção Europeia dos Direitos Humanos16, a
América, onde em 1969 era adotada a Convenção Americana, e a África,
cujo principal instrumento é a Carta Africana de Direitos Humanos e dos
Povos de 198117.
Assim como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos no
plano global, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no plano
regional de proteção, é de fundamental importância para a presente
pesquisa. Também denominada Pacto de São José da Costa Rica, a
Convenção foi assinada em 1969 e entrou em vigor em 1978, reconhecendo
e assegurando um catálogo de direitos civis e políticos similar ao previsto
pelo PIDCP. A fim de conferir efetividade aos direitos e liberdades
previstos, a Convenção estabelece um aparato de monitoramento e
implementação dos direitos nela previstos, que é integrado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana18.
Na lição de Cançado Trindade, os tribunais internacionais de direitos
humanos – como a Corte Interamericana de Direitos Humanos – não
“substituem” os tribunais internos, mas atuam como importantes órgãos
de supervisão internacional, que podem ter como objeto de exame os atos

16

A Convenção Europeia dos Direitos Humanos constitui um dos primeiros diplomas internacionais a trazer a
previsão de apresentação imediata da pessoa presa à autoridade judicial em seu artigo 5.3: “Everyone arrested or
detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) (art. 5-1-c) of this Article shall be brought promptly
before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power [...]”. Em português: “Qualquer pessoa
presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea c), do presente artigo deve ser apresentada
imediatamente a um juiz ou outro magistrado habilitado pela lei para exercer funções judiciais [...]”.
17

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 325-328.
18

A Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos são órgãos do sistema interamericano de proteção dos
direitos humanos, que compreende a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos. A Comissão Interamericana tem a função de formular recomendações, realizar inspeções e
solicitar informações aos Estados-membros, além de ser responsável pelo recebimento e fiscalização das reclamações
de indivíduos ou entidades acerca de violações de direitos humanos. A Corte Interamericana é o órgão jurisdicional
do sistema regional, composto por sete juízes nacionais de Estados-membros da OEA, que apresenta competência
consultiva (Convenções e Tratados) e contenciosa (violação dos preceitos da Convenção). Fontes: GIACOMOLLI,
Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa
Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 07-08, e PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional
internacional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 335-366.
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internos dos Estados-membros no que tange à violação de obrigações
assumidas no plano internacional19.
Entre os direitos civis e políticos previstos pela Convenção
Americana, destacam-se o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a
um julgamento justo, o direito à igualdade perante a lei, o direito à
privacidade, à liberdade de pensamento e expressão, entre outros. O artigo
7º do Pacto de São José da Costa Rica versa especificamente sobre o direito
à liberdade pessoal. Conforme o disposto no item 5 do referido artigo:
Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções
judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de 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.

A partir da leitura sistemática dos enunciados normativos expressos
no artigo 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no
artigo 7.5 do Pacto de São José da Costa Rica, assim como no artigo 5.3 da
Convenção Europeia dos Direitos Humanos, percebe-se que houve uma
preocupação, em nível internacional e regional, em garantir que toda
pessoa detida seja apresentada, sem demora, à autoridade judiciária
competente. Essa apresentação pessoal é o que ficou conhecido no Brasil
como audiência de custódia, principalmente após a sua implementação,
em 2015.
A audiência é o momento de comparecimento pessoal do preso diante
da autoridade judicial, deixando de ser apenas um nome na capa do
processo, e passando a figurar como sujeito20. Além disso, o ato conta com

19

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direito internacional e direito interno: sua interação na proteção dos
direitos humanos. Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/
introd.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
20

Sobre o tema do tratamento do acusado como sujeito – e não como objeto do processo penal –, respeitando-se a
dignidade da pessoa humana, importante a lição do Professor Nereu Giacomolli: “O ser humano é de ser tratado
como tal, não como objeto, e nem ser instrumentalizado pelo processo penal, pelo fato de nele ser o sujeito passivo,
pois é o Estado ‘que serve ao homem, não é o homem que serve aos aparelhos político-organizatórios’ (CANOTILHO,
1998). Um dos efeitos do reconhecimento de direitos fundamentais precedentes ao Estado foi a consideração do
imputado como sujeito no processo, dotado de direitos autônomos, dos quais, entre os mais importantes, situa-se o
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a presença do Ministério Público e da defesa, que poderão exercer o direito
ao contraditório, em especial no que tange ao direito de influenciar na
decisão judicial. Isso porque a audiência de custódia também passa a ser o
momento em que a autoridade judicial decidirá se a pessoa presa em
flagrante poderá responder ao processo em liberdade ou se é necessária a
decretação de prisão preventiva. Dessa forma, na audiência de custódia
poderão ser sopesados os aspectos de ordem pessoal e factual,
estabelecendo-se um contraditório ou diálogo entre as partes, para que a
decisão seja mais justa e condizente com o contexto dos autos.
O ato apresenta como um de seus objetivos, ainda, o controle da
arbitrariedade das prisões: o contato pessoal e direto com a pessoa presa
possibilita que os atores jurídicos possam detectar e prevenir prisões ou
detenções ilegais e arbitrárias. Sobre o tema, faz-se necessário referir que,
aos policiais civis e militares, assim como federais e rodoviários, são
atribuídos o direito e o dever de efetuar prisões em flagrante, sempre que
detectarem uma das situações previstas como flagrante delito pelo artigo
302 do Código de Processo Penal, bem como a atribuição de cumprir
mandados de prisão decorrentes de decisões judiciais. Além disso, o agente
policial detém o poder de utilizar da força física necessária para conter o
flagrado e controlar a situação. Entretanto, como se explicitará de forma
mais aprofundada no próximo capítulo, não são raros os casos de abuso
desse poder de polícia e da utilização já banalizada de força desmedida e
desproporcional, especialmente contra aqueles que constituem o alvo mais
recorrente do sistema de justiça criminal.
Considerando essa realidade – que não ocorre apenas no contexto
brasileiro, mas na América Latina em geral –, a Corte Interamericana
reafirmou o seu posicionamento acerca da obrigatoriedade da audiência
de custódia em sentença proferida no ano de 2005, no caso Acosta
Calderón vs. Ecuador, ressaltando que a rápida apresentação da pessoa

respeito à dignidade humana e a ampla defesa [...]”. GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal:
abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 100.
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presa é um mecanismo de controle necessário para evitar a arbitrariedade
e ilegalidade das detenções:
El artículo 7.5 de la Convención dispone que toda persona sometida a una detención tiene derecho a que una autoridad judicial revise dicha detención, sin
demora, como medio de control idóneo para evitar las capturas arbitrarias e
ilegales. El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado
de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea
estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al inculpado de
manera consecuente con la presunción de inocencia.21

Por fim, e não menos importante, a audiência de custódia possibilita
um controle imediato e efetivo da violência policial, especialmente quanto
à coibição da prática de maus tratos e de tortura. No caso Tibi vs.
Ecuador22, julgado em 2004, a Corte Interamericana entendeu que a
apresentação prevista no artigo 7.5 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos é “essencial para a proteção do direito à liberdade
pessoal e para outorgar a proteção a outros direitos, como a vida e a
integridade física”23.
A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH)
também destaca a necessidade da apresentação imediata da pessoa presa
com o objetivo de salvaguardar-se a sua integridade, especialmente
considerando o momento de vulnerabilidade que circunda a prisão. No
caso Brogan and Others v. the United Kingdom, de 1988, o TEDH discutiu
a questão do prazo razoável para apresentação da pessoa presa ou detida,
considerando que a Convenção Europeia refere apenas que essa
apresentação deverá ser feita “prontamente” (promptly). A sentença
21

Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005.
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020.
22

Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de
septiembre de 2004. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf. Acesso
em: 10 dez. 2020.
23

MASI, Carlo Velho. Audiência de custódia e a cultura do encarceramento no Brasil. Porto Alegre: Canal Ciências
Criminais, 2016, p. 65.
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atenta principalmente para a importância do artigo 5 da CEDH no sistema
de proteção aos direitos humanos: esse artigo consagra um direito
humano fundamental, a saber, a proteção do indivíduo em face de
interferências arbitrárias pelo Estado contra o direito de liberdade. Ainda,
destacou a Corte que o controle judicial das interferências realizadas pelo
poder executivo no direito individual de liberdade é uma ferramenta
essencial para minimizar os riscos de arbitrariedades. A necessidade desse
controle é inferida, ainda, da própria noção de Estado de Direito ou Rule
of Law (§ 58 da sentença24).
Nesse sentido, ainda, destaca-se o conteúdo do guia de interpretação
formulado pelo TEDH acerca do artigo 5 da Convenção Europeia dos
Direitos Humanos, que reafirma a necessidade de “salvaguardas efetivas
contra o risco de maus-tratos, que está no seu maior risco nesta fase inicial
de detenção, e contra o abuso dos poderes concedidos aos agentes da lei
ou outras autoridades” (tradução livre):
Judicial control serves to provide effective safeguards against the risk of illtreatment, which is at its greatest in this early stage of detention, and against
the abuse of powers bestowed on law enforcement officers or other authorities
for what should be narrowly restricted purposes and exercisable strictly in
accordance with prescribed procedures (Ladent v. Poland, § 72).25

De acordo com o Editorial publicado no Boletim do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais de março de 2015, considerando a
insuficiência do sistema de fiscalização da prisão em flagrante até então
vigente – que será abordado a seguir de forma mais detalhada –, a
audiência de custódia constitui medida importante, especialmente no que
tange à proteção dos direitos do preso:

24

ECHR. European Court of Human Rights. Caso Brogan and Others v. the United Kingdom. Disponível em:
https://hudoc.echr.coe.int/. Acesso em: 12 mar. 2020.
25

ECHR. European Court of Human Rights. Guide on article 5 of the Convention: right to liberty and security.
Council of Europe/European Court of Human Rights, 2014, p. 23.
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A fiscalização da legalidade do ato de aprisionamento e tudo o que o circunda,
de há muito já se sabe, não se basta com a fria afirmativa de que o “flagrante
está formalmente em ordem”, sobretudo exarada após a leitura de um monte
de papéis, no mais das vezes, meticulosamente formalizados exatamente para
acobertar abusos cometidos na ação policial. Sabem todos que o papel e o
contato pessoal com o cidadão não são fungíveis entre si. Um conjunto de
peças processuais nunca foi e nunca será tão eficaz quanto uma audiência
presencial entre juiz e jurisdicionado, particularmente em matéria de prisão26.

A realização da audiência de custódia tem o potencial de proporcionar
uma maior participação dos atores processuais no espaço público do
processo, contribuindo na construção da decisão que mantém a prisão do
sujeito ou da que a revoga, no plano horizontal do diálogo processual. Com
ela, torna-se possível garantir o contraditório, exercido de forma oral,
inclusive com a contribuição direta do sujeito detido, na perspectiva da
autodefesa positiva. A análise das condições pessoais do flagrado poderá
ser realizada em diálogo direto com ele, podendo-se determinar de forma
mais acurada sobre a possibilidade de concessão da liberdade provisória,
com ou sem medidas cautelares. Em caso de manutenção da prisão
preventiva, a autoridade judicial deverá fundamentar a sua decisão na
própria audiência, de forma oral e também na presença do custodiado,
tendo como um dos nortes a necessidade e adequação da medida extrema,
a partir da concepção da prisão cautelar como exceção27, e não como
regra28.29

26

EDITORIAL. Audiência de custódia no Brasil, ainda que tardia. Boletim IBCCRIM, v. 23, n. 268, mar. 2015.
Disponível em: http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim268.pdf. Acesso em: 30 jan. 2020.
27

Nesse sentido, o artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal dispõe que a “prisão preventiva será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”. Da mesma forma, o artigo 9º, item 3, do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos assegura que “A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento
não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias [...]” (Decreto n. 592/1992).
28

Na lição de Nereu Giacomolli, “a presunção de inocência situa o recolhimento ao cárcere, antes do trânsito em
julgado de uma sentença penal condenatória, como a última medida processual a ser adotada [...]. Assim, antes da
prisão preventiva, se exige a análise da possibilidade de liberdade provisória e, num segundo momento, a aplicação
de outras medidas cautelares previstas em lei. A prisão preventiva representa não mais a primeira alternativa, mas
a última [...]”. GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e
o Pacto de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p. 101.
29

GIACOMOLLI, Nereu José; ALBUQUERQUE, Laura Gigante. A audiência de custódia e os seus impactos no sistema
de justiça criminal brasileiro. Revista de Estudos Criminais, v. 67, p. 155-178, 2017, p. 167.
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1.2 Resistências institucionais à implantação das audiências de
custódia
Antes da implementação da audiência de custódia pelo Conselho
Nacional de Justiça em 2015 e da positivação definitiva do instituto pela Lei
n. 13.964/2019, foram realizadas algumas tentativas por parte do Poder
Legislativo brasileiro, com o objetivo de internalizar o instituto e
estabelecer o procedimento a ser adotado na sua realização.
Em que pese a ratificação do Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos via
decretos legislativos tenha ocorrido no ano de 1992, a primeira iniciativa
de reforma da legislação processual, para incluir a previsão de
apresentação imediata da pessoa presa, veio a ocorrer tão somente em
2009. O Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 156/2009, apresentado por uma
comissão de juristas, intentava uma reforma total do sistema processual
brasileiro: trata-se do projeto de um Novo Código de Processo Penal (que
permanece em trâmite na Câmara dos Deputados).
Uma das inovações do PLS n. 156/2009 seria a criação da figura do
“juiz de garantias”30, à época previsto no artigo 14, que trazia – entre
outras atribuições – a da fiscalização da prisão em flagrante:
Art. 14. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da
investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia
tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe
especialmente:
I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do
art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil;
II – receber o auto da prisão em flagrante, para efeito do disposto no art. 555;

30

A figura do juiz das garantias também foi apenas recentemente positivada na legislação brasileira, também pela
Lei n. 13.964/2019. No entanto, antes mesmo da entrada em vigor da referida lei, a criação desta importante figura
foi suspensa no Supremo Tribunal Federal por medida cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
6298, 6299, 6300 e 6305, em decisão proferida pelo Min. Luiz Fux.
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III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este
seja conduzido a sua presença [...]31

Como se percebe da redação do inciso III, o juiz de garantias poderia
determinar que o preso em flagrante fosse conduzido à sua presença.
Dessa forma, percebe-se que, em que pese a inovação lançada pelo projeto,
este manteve o “sistema cartorial e burocrático”32 de fiscalização da prisão
em flagrante, deixando ao arbítrio do juiz a decisão sobre a necessidade de
ser realizada a audiência de custódia. Havia, portanto, um evidente vício
de convencionalidade na redação original do projeto33. Isso porque, como
já referido anteriormente, a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos prevê a apresentação pessoal do preso, e a Corte Interamericana
já se posicionou no sentido de que a ausência de apresentação não pode
ser sanada pela mera comunicação escrita da prisão ao juiz34.
A obrigatoriedade da realização da audiência de custódia – e não a
faculdade do juiz de realizá-la – chegou a ser objeto de debate após a
apresentação de emendas pelo então Senador José Sarney que tornavam
obrigatória a realização do ato. Nada obstante, as emendas apresentadas
foram rejeitadas no relatório final do Senador Renato Casagrande (relator
do projeto), sob o fundamento de que as normativas internacionais
preveem a possibilidade de que o preso seja conduzido a outra autoridade
autorizada por lei a exercer funções judiciais – papel que, em sua visão,
pode ser exercido pelo delegado de polícia.
Em que pese a aprovação do relatório final excluindo a
obrigatoriedade da audiência de custódia, a justificativa apresentada é de
31

Projeto de Lei do Senado n. 156/2009 (Redação Final aprovada em Plenário no dia 07/12/2010). Disponível em:
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4575260&disposition=inline. Acesso em: nov. 2020.
32

MASI, Carlo Velho. Audiência de custódia e a cultura do encarceramento no Brasil. Porto Alegre: Canal Ciências
Criminais, 2016, p. 95.
33

MASI, Carlo Velho. Audiência de custódia e a cultura do encarceramento no Brasil. Porto Alegre: Canal Ciências
Criminais, 2016, p. 95. À mesma conclusão chegou Caio Paiva: PAIVA, Caio. A audiência de custódia e o processo
penal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 61.
34

Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005.
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf. Acesso em: jun. 2020. No
mesmo sentido, ainda, os casos Tibi vs. Ecuador (2004), Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú (2004), Maritza
Urrutia vs. Guatemala (2003), Bayarri vs. Argentina (2008), entre outros.
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todo equivocada. Conforme demonstrado por Caio Paiva, a
fundamentação do relator, ao considerar o delegado de polícia como
“autoridade judicial” contradiz a jurisprudência da Corte
Interamericana.35 Destaca-se, ainda, o raciocínio de Aury Lopes Jr. e
Alexandre Morais da Rosa, para quem o delegado de polícia não pode
exercer funções judiciais:
Primeiro porque o delegado de polícia, no modelo brasileiro, não tem
propriamente “funções judiciais”. É uma autoridade administrativa despida de
poder jurisdicional ou função judicial. Em segundo lugar a própria CIDH já
decidiu, em vários casos, que tal expressão deve ser interpretada em conjunto
com o disposto no artigo 8.1 da CADH, que determina que “toda pessoa terá o
direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial”. Com isso,
descarta-se, de vez, a suficiência convencional da atuação do Delegado de
Polícia no Brasil.36

Além do PLS n. 156/2009, outro intento de ordem legislativa para
regulamentar a audiência de custódia foi encabeçado pelo Projeto de Lei
do Senado n. 554/2011. Originalmente, o projeto trazia a alteração do § 1º
do artigo 306 do Decreto-Lei n. 3.689/1941 (Código de Processo Penal),
que passaria a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º No prazo máximo de vinte e quatro horas depois da prisão, o preso deverá
ser conduzido à presença do juiz competente, ocasião em que deverá ser
apresentado o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas
colhidas e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral
para a Defensoria Pública.37

O Projeto de Lei, com suas alterações, promoveria uma verdadeira
procedimentalização da audiência de custódia, entre os parágrafos 4º e 15
35

PAIVA, Caio. A audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, 62.

36

LOPES JR., Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Afinal, quem continua com medo da audiência de custódia?
(parte 2). Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-fev-20/limite-penal-afinal-quem-continua-medoaudiencia-custodia-parte2. Acesso em: 12 jun. 2020.
37

Projeto de Lei do Senado n. 554/2011 (Redação Inicial apresentada em 06/09/2011). Disponível em:
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=2947033&disposition=inline. Acesso em: jan. 2020.
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do artigo 306 do Código de Processo Penal, trazendo detalhadas previsões
acerca da forma de inserir-se a audiência no sistema de justiça criminal
brasileiro. Na visão de Caio Paiva, o PLS n. 554/2011 atende aos fins da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sendo urgente a sua
aprovação38. No entanto, tendo sido remetido à Câmara dos Deputados em
dezembro de 201639, o projeto foi renomeado como Projeto de Lei n.
6.620/2016 e apensado ao Projeto de Lei n. 8.045/2010 (Novo Código de
Processo Penal), permanecendo também pendente de aprovação nesta
Casa Legislativa40.
Em que pese a demora na aprovação final do PLS n. 554/2011, podese dizer que um dos seus avanços foi o fomento a um amplo debate sobre
o tema da audiência de custódia, que – mesmo após a ratificação dos
tratados internacionais que continham a sua previsão – havia ficado quase
duas décadas sem significativa visibilidade no Brasil. A discussão colocada
em torno da temática não se limitou ao ambiente acadêmico; pelo
contrário, foi liderada justamente pelas instituições envolvidas no
cotidiano forense, e que seriam diretamente afetadas pela implantação
desse novo instituto, caso os projetos de lei fossem aprovados.
Ao longo da tramitação do Projeto de Lei, instituições e entidades de
classe manifestaram-se por meio de notas técnicas ou ofícios41, ressaltando
o seu apoio ou a sua oposição ao PLS n. 554/2011, sendo trazidos
argumentos de cunho teórico, mas também preocupações de caráter
prático, considerando as dificuldades já enfrentadas pela justiça criminal
no Brasil.

38

PAIVA, Caio. A audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p.
66.
39

Tramitação do PLS n. 554/2011. Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/102115. Acesso em: jan. 2020.
40

Tramitação do PL n. 6.620/2016. Disponível em:
fichadetramitacao?idProposicao=2120017. Acesso em: jan. 2020.
41

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/

Considerando o escopo e os limites do presente trabalho, não serão analisadas pormenorizadamente todas as
manifestações institucionais. As notas técnicas, em sua integralidade, encontram-se disponíveis nos documentos da
Tramitação do PLS n. 554/2011. Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/102115> Acesso em: jan. 2020.
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Os ofícios provenientes da Associação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal42 e da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal
(FENADEPOL)43 foram juntados concomitantemente ao Projeto de Lei,
ambos apresentando manifestações de rechaço à implementação das
audiências de custódia. A Associação Nacional entendeu, em sua nota, que
a legislação de então já era suficiente para a finalidade proposta pelo Pacto
de São José da Costa Rica. A FENADEPOL, por sua vez, afirmou que a
aprovação do projeto causaria a “total paralisia das Polícias”, uma vez que
todo preso em flagrante iria mentir que foi torturado para anular a sua
prisão. Segundo o seu raciocínio, isso faria com que os policiais deixassem
de agir e permitissem o crescimento da criminalidade, prejudicando o
“cidadão de bem”, nas palavras da manifestação.
No mesmo sentido foram as manifestações da Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL), com a juntada da nota técnica
elaborada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil44, e do
Ministério Público de São Paulo45, que externalizou preocupação com a
ausência de estrutura “orçamentária e humana dos atores do processo
penal” para o enfrentamento desta nova demanda. As preocupações de
caráter estrutural e financeiro também foram expostas pela Associação dos
Juízes Federais do Brasil (AJUFE)46 e pela Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (CONAMP)47, sendo que esta última não
rechaçou de plano a necessidade da audiência de custódia, mas apresentou

42

Ofício n. 147/14-ADPF. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4451605&
disposition=inline. Acesso em: jan. 2020.
43

Ofício n. 37/14-FENADEPOL. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4451614&
disposition=inline. Acesso em: jan. 2020.
44

Nota técnica ADEPOL. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4451623&
disposition=inline. Acesso em: jan. 2020.
45

Nota Técnica n. 14/2014 do MP/SP. Disponível em:
getter/documento?dm=4451641&disposition=inline. Acesso em: jan. 2020.
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disposition=inline. Acesso em: jan. 2020.
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preocupação com o prazo de 24 horas para a apresentação da pessoa
presa.
A Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP)48 foi uma
das poucas instituições do sistema de justiça a manifestar-se
favoravelmente à aprovação do PLS n. 554/2011, destacando que a
audiência de custódia já integrava o ordenamento jurídico brasileiro, por
força da ratificação, pelo Congresso Nacional, do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos. O mesmo argumento foi apresentado pela nota técnica do
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)49, que destacou que
cabe ao Estado aparelhar-se para assegurar as garantias dos cidadãos, não
sendo possível alegar limitações de ordem estrutural e financeira para
impedir a implementação das audiências de custódia no Brasil. Destaca, ao
final, o IBCCRIM:
A despeito de já estarmos atrasados em relação a tantos outros países no que
tange a essa matéria específica – o que deveria enrubescer a todos aqueles que
conclamam pela vigência plena e efetiva do chamado “Estado Democrático de
Direito” no Brasil ante tão vergonhosa e injustificável omissão - não se pode
perder de vista que os números de encarceramento provisório e de casos de
tortura policial só aumentam.
Para além de uma mera mudança legislativa, a audiência de custódia
promoverá um radical avanço para a devida aplicação das garantias
fundamentais insculpidas pela Constituição Federal.50

Ao analisarem-se os debates institucionais realizados no bojo das
tentativas de reforma legislativa para inclusão da audiência de custódia no
Código de Processo Penal, o que mais chama atenção é a resistência
apresentada pela maior parte dos órgãos e instituições que atuam no

48
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dm=4451659&disposition=inline. Acesso em: jan. 2020.
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sistema de justiça criminal. As resistências institucionais não se limitaram
aos debates em torno dos projetos de lei, mas persistiram mesmo quando
a audiência de custódia foi instituída como obrigatória pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
A medida do CNJ foi contestada ainda no de 2015, pela Associação dos
Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL), por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.240/SP. Em suma, arguiu a ADEPOL a
inconstitucionalidade dos dispositivos do Provimento Conjunto n. 03/2015
da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado de São Paulo, que foi um dos primeiros instrumentos a
disciplinar as audiências de custódia após o Projeto do Conselho Nacional
de Justiça.
O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI, entendendo
que não houve inconstitucionalidade ou mesmo violação à separação dos
poderes. Em seu voto, o relator da ação, Ministro Luiz Fux, relembra o
caráter supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos,
citando outras decisões cunhadas pelo Supremo Tribunal Federal, e
conclui pela necessidade de se reconhecer a supralegalidade da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos que prevê, em seu artigo 7.5, a
audiência de custódia (denominada por ele de audiência de apresentação).
Após examinar um a um os dispositivos do Provimento Conjunto n.
03/2015, o Ministro relator, em sua fundamentação, conclui que se
limitaram “a regulamentar previsões legais e convencionais já referidas,
sem extrapolar ou contrariar o conteúdo dessas normas”, representando
exercício de poder regulamentar possibilitado a todas as autoridades
administrativas e, portanto, a todos os Tribunais, para que possam dar
cumprimento à lei nas práticas forenses cotidianas51. Ao final, o Tribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu em parte da
ação e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido. O Min. Celso de
Mello ainda acrescentou em seu voto:
51

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.240 / SP, rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 20.08.2015, p. 34.
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Os elementos adicionais, agora bem explicitados pelo eminente Relator,
permitem-me acompanhar Sua Excelência para confirmar, no plano material,
a inteira validade jurídico-constitucional do Provimento Conjunto nº 03/2015
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se limitou, de modo
plenamente legítimo, a conferir efetividade ao que dispõe o Artigo 7º, item n.
5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, tendo em vista a
circunstância de que as normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais revestem-se, em nosso sistema normativo, de aplicabilidade
52
direta e imediata (CF, art. 5º, § 1º).

No mesmo sentido foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da medida liminar postulada na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347. A ADPF foi ajuizada pelo Partido
Socialismo e Liberdade, buscando o reconhecimento da violação de
direitos fundamentais da população carcerária diante de omissões da
União, dos estados e do Distrito Federal em relação à adoção de preceitos
fundamentais previstos na Constituição Federal. Em 09 de setembro de
2015, o Supremo Tribunal Federal concedeu a medida liminar postulada
e, entre outras providências referentes ao sistema carcerário brasileiro,
determinou que os juízes e tribunais brasileiros passassem a realizar “em
até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento
do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas,
contados do momento da prisão”53.
Embora a Ação Direta de Inconstitucionalidade tenha sido julgada
improcedente e o STF tenha concedido medida liminar na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental reafirmando a obrigatoriedade
da implantação do instituto, as decisões do Supremo Tribunal Federal não
colocaram fim à discussão – e resistência – em torno da audiência de
custódia. Mesmo após o julgamento da ADI e da ADPF, a Associação
Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) posicionou-se
52

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.240 / SP, rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 20.08.2015, p. 82-83.
53

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, rel. Min. Marco Aurélio, julgada em 09.09.2015.
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contrariamente ao instituto, ao fundamento de que o Poder Judiciário não
teria estrutura para atender às novas demandas. Além disso, a
ANAMAGES entende que o procedimento previsto no artigo 306 do Código
de Processo Penal, isto é, a análise fria do auto de prisão em flagrante pelo
magistrado, seria suficiente para garantir a regularidade das prisões.54
Até mesmo uma associação de advogados posicionou-se contra a
audiência de custódia e ajuizou medida constitucional contra o instituto
perante o Supremo Tribunal Federal. O Sindicato dos Advogados da
Paraíba impetrou Mandado de Segurança requerendo a declaração de
nulidade da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que
regulamentou as audiências de custódia.55
A resistência oferecida pelas principais instituições atuantes no
sistema de justiça criminal – seja no curso dos projetos de lei, seja após a
implementação das audiências de custódia – demonstram que o tema
ainda se encontra em disputa dentro do campo jurídico56.
1.3 Da iniciativa do conselho nacional de justiça à lei anticrime:
aspectos teóricos e normativos da audiência de custódia
No Brasil, assistimos a um fenômeno no mínimo curioso: embora
tenhamos uma Constituição Federal avançada em termos de direitos e

54

ANAMAGES. Preso deve ser apresentado a juiz em até 24 da prisão em flagrante? Não. Associação Nacional
dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES, Disponível em: http://anamages.org.br/artigos/preso-deve-ser-apresentado-a-juiz-em-ate-24-horas-apos-flagrante-nao. Acesso em: 23 set. 2020.
55

CONJUR. Para sindicato de advogados, audiência de custódia dá muitos direitos a presos. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2018-jan-17/sindicato-advogados-stf-fim-audiencias-custodia. Acesso em: set. 2020.
56

É necessário referir, ainda, a existência de Projeto de Decreto Legislativo (PDC) que visa a anular a Resolução n.
213/2015 do CNJ. O PDC n. 317/2016, de autoria do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), traz como parte
da sua justificativa o fato de que as audiências de custódia agravaram a sensação de impunidade e estabeleceram
“uma inversão de valores e papéis em que os investigados passaram a ser, prioritariamente, os agentes policiais
responsáveis pelas prisões, e os criminosos de fato foram travestidos de vítimas em potencial, independente da
natureza ou gravidade da infração penal praticada”. O projeto legislativo segue tramitação ordinária, e permanece
pendente de apreciação pelo Plenário da Câmara dos Deputados. No entanto, já conta com parecer favorável do
relator da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Delegado Éder Mauro (PSD-PA). A tramitação do
projeto pode ser acompanhada diretamente no site da Câmara: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2077191>. Acesso em: out. 2020.
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garantias, o nosso Código de Processo Penal data de 194157. Dessa forma,
não se concebe mais um sistema processual penal que se vincule tão
somente ao Código e às leis ordinárias, sendo necessária a sua
conformação com a Constituição Federal e as normas de direito
internacional. Assim, a análise do sistema de proteção dos direitos
humanos realizada previamente é fundamental para que se compreenda o
tema central da pesquisa aqui desenvolvida: a audiência de custódia. Com
previsão em diversos tratados internacionais, o instituto prevê a rápida
apresentação da pessoa presa, detida ou retida à presença de uma
autoridade judicial. Conforme já explicitado, o ato possui a finalidade de
possibilitar a fiscalização da legalidade da prisão e a apuração de possíveis
atos de tortura ou maus-tratos policiais, além de promover a oralidade no
momento de apreciação da prisão em flagrante e decisão sobre a
necessidade de prisão cautelar.
Antes da implantação da audiência de custódia no Brasil, a análise da
prisão em flagrante e a decisão acerca da necessidade de prisão cautelar
não ocorriam em audiência. De acordo com o disposto nos artigos 5º,
inciso LXII, da Constituição Federal e 306, caput, e § 1º do Código de
Processo Penal, o mecanismo para a fiscalização da legalidade da prisão
em flagrante cingia-se à “dupla comunicação da prisão”58, que deveria ser
imediatamente levada a conhecimento do juiz competente e da família do
preso, além da previsão de remessa do auto de prisão em flagrante à
autoridade judicial competente em até vinte e quatro horas.
O mecanismo de fiscalização da prisão em flagrante é extremamente
necessário para que a ação realizada pelo agente policial59 possa ser
57

Gestado em meio ao “Estado Novo” de Getúlio Vargas, após a suspensão da Constituição Republicana e instauração
da “Polaca” (inspirada no fascismo italiano), o Código de Processo Penal brasileiro ainda bebeu das fontes do Código
Rocco italiano, também de ideologia totalitária. Todo o contexto histórico e cultural contribuiu, portanto, para que a
concepção de um processo penal – e, portanto, uma justiça criminal – de característica predominantemente
inquisitorial e autoritária. Para uma análise mais profunda, ver: GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e
processo penal: uma genealogia das ideias autoritárias no processo penal brasileiro. Florianópolis: Tirant Lo Blanch,
2018.
58
59

LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 840.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode efetuar a prisão em
flagrante, mas no âmbito da presente pesquisa, o enfoque é sobre as prisões efetuadas por agentes policiais, as quais
constituem a grande maioria dos casos de prisão em flagrante no sistema de justiça criminal brasileiro.
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referendada (ou anulada) por uma autoridade judicial competente.
Conforme já explicitado60, a prisão processual – que não constitui pena –
pode ser dividida em duas principais modalidades: a prisão cautelar
(engloba prisão preventiva e prisão temporária) e a prisão em flagrante,
denominada pela doutrina como pré-cautelar. Embora a audiência de
custódia destine-se à fiscalização de todas as prisões, especialmente quanto
à prisão em flagrante devem ser redobrados os mecanismos de controle,
pois, diferentemente das demais, é uma prisão que não decorre de decisão
judicial fundamentada, vez que representa a hipótese de apreensão da
pessoa que está cometendo ou acabou de cometer um delito61, para
possibilitar a detenção do autor do crime e impedir a concretização ou
reiteração delitiva. Assim, a prisão em flagrante é uma detenção realizada
a partir de decisão de ofício do agente policial em decorrência de uma
situação concreta que, na maioria das vezes, exige uma ação rápida. É,
portanto, uma “medida precária”62, de urgência, que deverá ser
prontamente levada a conhecimento da autoridade judicial, para verificar
a sua legalidade. Como pontua Nereu Giacomolli, “essa modalidade de
prisão não subsiste de per si, necessitando do imediato crivo jurisdicional,
nos termos do art. 310 do CPP”63.
Dessa forma, o procedimento em vigor antes do advento da audiência
de custódia, determinava que, após receber o auto de prisão em flagrante,
o juiz deveria: i) analisar a legalidade ou ilegalidade da prisão em flagrante,
bem como os aspectos formais do auto, homologando ou relaxando a
prisão; ii) se homologada a prisão, decidir sobre a necessidade o não da
prisão preventiva, a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança

60

Ver nota de rodapé n. 9.

61

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser
autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir
ser ele autor da infração.
62
63

LOPES JR., Aury. Prisões cautelares. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 50.

GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de
São José da Costa Rica. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 420.
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e a eventual imposição de medida cautelar diversa (redação do artigo 310
do Código de Processo Penal anterior à Lei Anticrime).64
Até a implantação da audiência de custódia, portanto, a autoridade
judicial analisava a legalidade da prisão em flagrante e prolatava a decisão
sobre a necessidade da prisão cautelar baseada, quase unicamente na
versão policial – e, portanto, em uma perspectiva incriminatória –, e tendo
diante de si apenas um nome na capa do expediente. Essa situação é uma
das causas da banalização da prisão preventiva e do aprofundamento da
crise carcerária no Brasil: o país possui a quarta maior população
carcerária do mundo e, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)65,
sendo elevado o percentual dos presos em situação de prisão provisória,
isto é, sem condenação transitada em julgado.
De fato, o procedimento previsto até então pelo Código de Processo
Penal (que somente foi alterado com a entrada em vigor da Lei n.
13.964/2019), revelava-se um sistema puramente cartorial, em que o
Poder Judiciário decidia “de forma asséptica”, a partir do que constava no
auto de prisão em flagrante66. Os autores que vêm se dedicando ao tema
da audiência de custódia destacam, como um dos principais marcos
trazidos pelo instituto, o rompimento da lógica cartorária e o “impacto
humano”67 que pode ser gerado por sua implementação, como bem
apontado por Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa.
Conforme abordado no capítulo anterior, em que pese as tentativas
de reforma da legislação processual para inclusão da audiência de custódia,
até recentemente, nenhum dos projetos de lei havia sido aprovado. Assim,
64

LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 841.

65

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Estudo “Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil”. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf. Acesso em: 10 jun. 2020.
Em números relativos, enquanto o Brasil possui 358 pessoas presas a cada 100.000 habitantes, a Argentina e o
México possuem, respectivamente, 149/100.000 hab e 212/100.000 hab. A Alemanha, por sua vez, possui o índice de
78 pessoas presas por 100.000 habitantes. No que tange aos presos provisórios, 41% da população carcerária
brasileira constitui-se de pessoas aguardando julgamento, ou seja, de presos provisórios.
66

PAIVA, Caio. A audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p.
56.
67

LOPES JR., Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Afinal, quem tem medo da audiência de custódia? (parte 1).
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-fev-13/limite-penal-afinal-quem-medo-audiencia-custodia-parte.
Acesso em: 12 jun. 2020.
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considerando a situação carcerária brasileira e buscando efetivar uma
garantia fundamental já prevista em tratados internacionais ratificados
pelo Brasil, em fevereiro de 2015, o CNJ, em parceria com o Ministério da
Justiça e com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lançou o Projeto
Audiência de Custódia. De acordo com o CNJ, o projeto:
consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de
prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e entrevistado
pelo juiz, em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações
do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso68.

Posteriormente regulamentada pela Resolução n. 213 do CNJ69, de
dezembro de 2015, a audiência de custódia aparece, portanto, como uma
importante ferramenta no controle das prisões arbitrárias e coibição das
práticas de tortura. A necessidade da audiência de custódia para esta
finalidade foi apontada por diversos mecanismos internacionais de
proteção aos direitos humanos, como a Anistia Internacional70 e o
Subcomitê de Prevenção da Tortura (SPT) da ONU71, além de ter sido
referenciada no relatório final da Comissão Nacional da Verdade72, que
recomendou a criação da audiência de custódia como um dos mecanismos
voltados para o combate à violência estatal.
O procedimento brasileiro de verificação da legalidade da prisão e de
decisão sobre a necessidade de prisão cautelar, portanto, não vinha se
mostrando suficiente à concretização dos direitos fundamentais das
pessoas detidas. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao julgar o caso Acosta Calderon vs. Ecuador (2005), já decidiu que a
68

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia. Acesso em: 10
jun. 2020.
69

Disponível
em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/48d1666d3cfc32e3449857c6f0
a0b312.pdf. Acesso em: 10 jun. 2020.
70

ANISTIA INTERNACIONAL. “Eles entram atirando”: Policiamento de comunidades socialmente excluídas (AMR
19/025/2005). Londres: Amnesty International, 2005.
71

Relatório
da
visita
realizada
ao
Brasil
no
ano
de
2011.
https://nacoesunidas.org/img/2012/07/relatorio_SPT_2012.pdf. Acesso em: jul. 2020.
72

Disponível

em:

CNV, Comissão Nacional da Verdade. Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade: parte V – Conclusões
e Recomendações, p. 972. Disponível em: http://www.cnv.gov.br/. Acesso em: 15 jun. 2020.
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apresentação imediata do preso “es esencial para la protección del derecho
a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la
vida y la integridad personal”, e que “el simple conocimiento por parte de
un juez de que una persona está detenida no satisface esa garantía (…)”73.
Desse modo, a partir desses e de outros precedentes da Corte
Interamericana de Direitos Humanos74, percebe-se que a legislação
processual brasileira, mesmo após as diversas reformas realizadas, não
estava adequada às disposições da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos. Isso porque, segundo o procedimento previsto no Código de
Processo Penal antes da implementação das audiências de custódia no
Brasil, a comunicação da prisão era efetuada tão somente através de um
processo, de um expediente, enviado pela autoridade policial ao
magistrado75. Muitas vezes, a autoridade judicial teria contato com a
pessoa acusada apenas meses depois da sua prisão76, nas audiências de
instrução criminal, sendo a prisão cautelar imposta de forma cartorária,
baseada tão somente na palavra dos policiais registrada no expediente da
prisão em flagrante.
Tendo em vista as decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, o procedimento até então adotado no âmbito da justiça criminal
brasileira – a comunicação da prisão a um juiz, mediante procedimento

73

Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005.
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_129_esp1.pdf. Acesso em: jun. 2020. Nesse
sentido, ainda, os casos Tibi vs. Ecuador (2004), Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú (2004), Maritza Urrutia vs.
Guatemala (2003), Bayarri vs. Argentina (2008), entre outros.
74

“No mesmo sentido, casos Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Maritza Urrutiavs. Guatemala, Bayarrivs.
Argentina, Bulacio vs. Argentina, Cabrera Garcia e Montiel Flores vs. México, Chaparro Álvarez e Lapo Iñigiez vs.
Ecuador, Fleury e outros vs. Haiti e García Asto e Ramirez Rojas vs. Perú”. MASI, Carlo Velho. Audiência de custódia
e a cultura do encarceramento no Brasil. Porto Alegre: Canal Ciências Criminais, 2016, p. 67.
75

“Art. 306. [...]

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de
prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.”
(redação anterior à Lei n. 13.964/2019)
76

Nesse sentido, ressalta-se que o cenário jurídico brasileiro é “marcado por um completo afastamento do réu em
relação não só ao magistrado, mas também de toda a ritualística processual, caracterizando um sistema não humanitário que privilegia a obscuridade do rito, onde o sujeito é tratado como mero objeto da investigação, da persecutio
criminis, do processo, em afronta aos Tratados Internacionais e à Constituição Federal, como parte verdadeiramente
de um conto kafkaniano”. GIACOMOLLI, Nereu José; GALÍCIA, Caíque Ribeiro. Audiência de custódia: a concretização
da utopia. Pensar: Revista de Ciências Jurídicas, v. 22, n. 3, p. 1-12, Fortaleza, set.-dez. 2017, p. 4-5.
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escrito – não era suficiente para satisfazer a garantia prevista na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma vez que a pessoa
presa deveria comparecer pessoalmente diante da autoridade judicial. A
legislação processual brasileira se encontrava, portanto, muito aquém dos
parâmetros e normas internacionais às quais o Brasil já era signatário. O
descumprimento à normativa internacional já vinha sendo apontado por
diversos autores, como o fez Nereu Giacomolli em obra de 201377:
O auto de prisão em flagrante deverá ser remetido imediatamente à
autoridade judiciária. O sujeito detido também deveria, nos termos da
Convenção Americana dos Direitos do Homem, ser conduzido,
imediatamente, ao magistrado, resolvendo o problema do recolhimento ao
cárcere por flagrantes ilegais ou nas hipóteses onde não há exigência de
cautelaridade máxima (prisão preventiva). Todavia, na práxis forense, o
flagrado é levado ao cárcere e será ouvido por um juiz, como regra, no final do
procedimento, às vésperas de uma sentença penal.78

Outros países da América Latina já há muito incorporaram a
audiência de custódia, adequando o seu ordenamento interno à normativa
interamericana. Na Argentina, de acordo com o Código de Processo
Penal79, a pessoa presa sem mandado judicial, ou seja, o preso em
flagrante, deverá ser apresentado à autoridade judicial competente em até
seis horas. No Chile, a apresentação da pessoa presa à autoridade judicial
é garantida não apenas ao preso em flagrante, mas também ao preso por
ordem judicial. No caso da prisão em flagrante, o agente policial
responsável pela prisão deverá comunicar o Ministério Público dentro de

77

O mesmo tema foi abordado nos seguintes trabalhos: GUILHERME, Lázaro Samuel Gonçalves. A importância da
audiência de custódia como efetivação do contraditório e legitimação da decisão judicial em um processo penal constitucional democrático. In: GIACOMOLLI, Nereu José. Prisão cautelar e medidas alternativas ao cárcere: anais do
IV Encontro Nacional do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal – IBRASPP. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 205-228; D’AGUIAR, Paulo Freire. Subjetividade, prisão em flagrante e audiência de custódia: a
aproximação da proposta constitucional, com a superação do paradigma indivíduo-objeto, por meio do direito à
audiência. In: GIACOMOLLI, op. cit., p. 229-261.
78

GIACOMOLLI, Nereu José. Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere. São Paulo: Marcial Pons,
2013, p. 58.
79

Art. 286. El funcionario o auxiliar de la policía que haya practicado una detención sin orden judicial, deberá presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda de seis (6) horas, ante la autoridad judicial competente.
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doze horas e conduzir a pessoa presa a uma autoridade judicial no prazo
de vinte e quatro horas, a partir da detenção80.
Assim, considerando a jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos e a previsão nos demais países da América Latina, o
Brasil encontrava-se atrasado em mais de duas décadas. A partir da
ratificação do Pacto de São José da Costa Rica, quando se comprometeu a
adequar as suas normas e práticas internas ao tratado assinado81, o
ordenamento jurídico brasileiro permaneceu omisso em relação a essa
importante garantia. Como destacam Andrade e Alflen, existe um “aspecto
pouco louvável de nossa (anti)cultura jurídica: não há como negar a
existência de um verdadeiro descaso dos Tribunais brasileiros”82 em
relação ao direito internacional e, principalmente, à jurisprudência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há, de fato, uma forte resistência dos atores jurídicos em adequar as suas práticas aos tratados e
convenções internacionais, sendo praticamente inexistente um efetivo
controle de convencionalidade – isto é, de adequação às normativas internacionais – sobre as normas do plano jurídico interno.
Pode-se dizer, portanto, que a internalização da audiência de
custódia, ao menos do ponto de vista teórico, foi um significativo avanço
na direção do respeito aos direitos humanos e do diálogo com as
normativas internacionais. No entanto, algumas críticas ainda poderiam
ser feitas à forma como a audiência de custódia foi regulamentada no

80

Artículo 131. [...] Cuando la detención se practicare en virtud de los artículos 129 y 130 [detenção em caso de
flagrância], el agente policial que la hubiere realizado o el encargado del recinto de detención deberán informar de ella
al ministerio público dentro de un plazo máximo de doce horas. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar
que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, contado desde que la
detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad
judicial en el plazo indicado.
81

“Ao criarem obrigações para os Estados vis-à-vis os seres humanos sob sua jurisdição, as normas dos tratados de
direitos humanos aplicam-se não só na ação conjunta (exercício da garantia coletiva) dos Estados Partes na realização
do propósito comum de proteção, mas também e sobretudo no âmbito do ordenamento jurídico interno de cada um
deles. O cumprimento das obrigações internacionais de proteção requer o concurso dos órgãos internos dos Estados,
e estes são chamados a aplicar as normas internacionais”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de
Direito Internacional dos Direitos Humanos, volume I. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p.
547.
82

ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 47.

Laura Gigante Albuquerque | 61

Brasil, principalmente em relação a algumas lacunas da normativa e à
disparidade dos procedimentos entre os diferentes Estados brasileiros,
além das possíveis falhas identificadas nas práticas judiciárias, que serão
apontadas no último capítulo. O instituto foi implementado pelo
Provimento Conjunto n. 03/2015 do Tribunal de Justiça e da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de São Paulo83 em parceria com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)84. Para além da polêmica relacionada à
legitimidade do CNJ para regular essa matéria85, também se verificou uma
falta de uniformidade nos procedimentos das audiências de custódia,
durante o primeiro ano de vigência do projeto. Isso porque, a partir do
projeto-piloto do CNJ e do Provimento do Estado de São Paulo, cada Estado
da federação acabou emitindo as suas próprias normativas e
procedimentalizando as audiências à sua maneira. Além disso,
considerando não ter sido realizada através da edição de uma lei – o que
somente ocorreu em 2019, com a Lei Anticrime –, percebia-se que a
implementação da audiência de custódia era ainda uma garantia precária,
na medida em que poderia ser facilmente revogada pelo próprio Conselho
Nacional de Justiça ou por forças externas que vêm apresentando
resistência ao instituto.86
Ainda assim, é necessário valorizar o esforço civilizatório realizado
pelo Conselho Nacional de Justiça, cuja gestão presidida pelo Ministro
83

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado. Provimento Conjunto n. 03/2015. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/dc5953a3f7991bfeb2938bb49abb8583.pdf. Acesso em: 10
maio 2020.
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, recebendo a atribuição
de fiscalizar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, e suas competências específicas estão previstas
no artigo 103-B, § 4º da Constituição da República. De acordo com a informação prestada no seu próprio site, o
“Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário
brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual”. Disponível
em: http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-contatos. Acesso em: out. 2020.
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Em outra oportunidade, já foi realizada uma análise mais profunda acerca da compatibilidade da audiência de
custódia com o ordenamento jurídico brasileiro – tanto do ponto de vista da sua convencionalidade, quanto da
constitucionalidade –, de forma que a matéria não será rediscutida na presente obra, considerando os seus limites e
objetivos. Sobre o tema, ver: ALBUQUERQUE, Laura Gigante. A compatibilidade da audiência de custódia com o
ordenamento jurídico-penal brasileiro. Monografia (Especialização em Ciências Penais). Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2017.
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Como exemplo, cita-se o já mencionado Projeto de Decreto Legislativo (PDC) que visa a anular a Resolução n.
213/2015 do CNJ.
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Ricardo Lewandowski (2014-2016) caracterizou-se pela busca da
concretização de direitos humanos e de resolução para os problemas
relacionados ao sistema de justiça criminal, como o encarceramento em
massa. Não por acaso, o Ministro Lewandowski, principal responsável por
encabeçar o projeto e colocá-lo em debate na mídia e nos Tribunais de
Justiça dos estados, recebeu o Prêmio Direitos Humanos 2015, promovido
pelo governo brasileiro e entregue pela então Presidente da República
Dilma Rousseff87.
A seguir, foi aprovada pelo CNJ a Resolução n. 213/201588, que buscou
dar uniformidade aos procedimentos referentes à audiência de custódia.
Uma das mais importantes previsões da resolução é a de que a
comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial, que se dará por
meio do encaminhamento do auto de prisão em flagrante não supre a
apresentação pessoal do custodiado – o que se amolda às jurisprudências
da Corte Interamericana já mencionadas. Ainda, a Resolução n. 213/2015
estabeleceu o rito a ser seguido pela autoridade judicial durante a
audiência de custódia:
Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa
presa em flagrante, devendo:
I - esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem
analisadas pela autoridade judicial;
II - assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria
ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito;
III - dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio;
IV - questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos
direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de
consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido por médico
e o de comunicar-se com seus familiares;
V - indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão;
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Notícia disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/266416963/ministro-ricardo-lewandowski-recebepremio-de-direitos-humanos-pelo-projeto-audiencia-de-custodia. Acesso em: 15 out. 2020.
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BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 213/2015. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-atosadm?documento=3059. Acesso em: 10 maio 2020.
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VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou
antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura
e maus tratos e adotando as providências cabíveis;
VII - verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando
sua realização nos casos em que:
a) não tiver sido realizado;
b) os registros se mostrarem insuficientes;
c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior ao
exame realizado;
d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, observando-se
a Recomendação CNJ 49/2014 quanto à formulação de quesitos ao perito;
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;
IX - adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades;
X - averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, existência
de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito,
histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência
química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da
concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida
cautelar.
§ 1º Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz deferirá ao
Ministério Público e à defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis
com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos
fatos que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em seguida,
requerer:
I - o relaxamento da prisão em flagrante;
II - a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida
cautelar diversa da prisão;
III - a decretação de prisão preventiva;
IV - a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da
pessoa presa.
§ 2º A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente, em mídia,
dispensando-se a formalização de termo de manifestação da pessoa presa ou
do conteúdo das postulações das partes, e ficará arquivada na unidade
responsável pela audiência de custódia.
§ 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a deliberação
fundamentada do magistrado quanto à legalidade e manutenção da prisão,
cabimento de liberdade provisória sem ou com a imposição de medidas
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cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como
também as providências tomadas, em caso da constatação de indícios de
tortura e maus tratos.

Por fim, ressalta-se que outro mérito da Resolução n. 213/2015 do
CNJ foi trazer a previsão de que a audiência de custódia também deverá
ser garantida nos casos de prisões cautelares ou definitivas89. Até então,
havia a ideia de que a audiência de custódia somente seria obrigatória nos
casos de prisão em flagrante. Contudo, as normas internacionais não
trazem essa restrição: pelo contrário, fala-se em “toda pessoa presa, detida
ou retida”. Dessa forma, essa previsão90 foi mais um avanço
proporcionado pela iniciativa do Conselho Nacional de Justiça.
Para além da efetivação de um direito previsto nos tratados
internacionais ratificados pelo Brasil, a implementação da audiência de
custódia representa a concretização do próprio princípio da dignidade
humana, na tentativa de tornar-se o processo um instrumento de
garantias, e não de violações de direitos91. Pode-se dizer, ainda, que a
audiência de custódia acaba com o “conforto da decisão imaginada”, pois
exige contato humano92 da autoridade judicial com a pessoa presa.
89

Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em
decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os
procedimentos previstos nesta Resolução.
Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no
momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou
a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à
autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.
90

Não se sabe, ao certo, se os Estados estão efetivamente garantindo a realização do ato em casos de prisões cautelares
(como na prisão temporária ou na prisão preventiva) e de prisões definitivas. Ao menos no que tange à Comarca de
Porto Alegre/RS, a partir da pesquisa de campo realizada, foi possível verificar que, via de regra, são apresentados
somente pessoas presas em flagrante.
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Nesse sentido, algumas instituições envolvidas diretamente na promoção de direitos humanos e direitos fundamentais dedicaram-se a manifestar apoio público à regulamentação da audiência de custódia na justiça criminal
brasileira. Entre elas, o editorial do Boletim n. 268 do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), destacou
que se está diante do necessário cumprimento de um inalienável, além de “básico direito (o de exercer o controle
efetivo sobre a perda da liberdade de alguém) de discutir, de forma ampla e transparente o cabimento e as justificativas da prisão cautelar de qualquer pessoa na maior brevidade possível”. EDITORIAL. Audiência de custódia no
Brasil, ainda que tardia. Boletim IBCCRIM, v. 23, n. 268, mar. 2015. Disponível em:
http://www.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim268.pdf. Acesso em: 30 jan. 2020.
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LOPES JR., Aury; DA ROSA, Alexandre Morais. “Não sei, não conheço, mas não gosto da audiência de custódia”.
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-jul-10/limite-penal-nao-sei-nao-conheco-nao-gosto-audiencia-custodia. Acesso em: 05 maio 2020.
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Apenas no ano de 2020, com a entrada em vigor da Lei n.
13.964/2019 – conhecida como “Lei Anticrime” –, a audiência de custódia
passa definitivamente a integrar o Código de Processo Penal brasileiro. É
importante destacar que a audiência de custódia não estava presente no
texto original do “Projeto de Lei Anticrime” apresentado em fevereiro de
2019 pelo então Ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz federal
Sérgio Moro. O projeto de lei originalmente proposto, que recebeu o
número 882/2019 na Câmara dos Deputados, veio acompanhado de um
discurso extremamente punitivista, de “combate à criminalidade e à
corrupção”93. O conteúdo do que ficou conhecido como “pacote anticrime”
era um apanhado de medidas que visavam exclusivamente ao
endurecimento penal, dispostas de forma pouco técnica e
desacompanhadas de justificativa e estudos de impacto.
Desde a sua proposição, o referido pacote foi alvo de reiteradas críticas doutrinárias, não apenas pela ausência de técnica legislativa do
documento e até mesmo pela péssima redação de alguns dos seus dispositivos, mas principalmente pelo seu conteúdo. De um lado, verificava-se no
projeto de lei o acirramento de um discurso autoritário, bélico e de recrudescimento penal. A intenção da proposta era justamente difundir a (falsa)
ideia de que o endurecimento da lei penal conduziria ao “combate à criminalidade”. E é importante contextualizar que o projeto de lei acompanhou
as medidas armamentistas tomadas pelo novo governo federal e alinhouse ao seu discurso punitivista em torno da defesa do “cidadão de bem” em
face dos “criminosos”.
A faceta cruel das alterações propostas, principalmente contra aqueles que já são os maiores alvos da seletividade penal foi muito bem
resumida pelo editorial publicado em recente número do Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), que trouxe a segunda
edição especial sobre a Lei Anticrime:
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Notícia oficial disponível em: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1548355549.74. Acesso em:
dez. 2020.
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Amálgama de desatino legislativo, desleixo técnico e desapreço pela ciência, as
propostas reunidas às pressas pelo Ministério da Justiça estavam vocacionadas
a propiciar um aprofundamento sem precedentes do encarceramento em
massa, da violência policial e da decomposição dos pilares constitucionais. O
pacote, que dizia mirar a alta criminalidade, na verdade, apontava uma arma
carregada contra o grosso da clientela da Justiça Criminal: a população pobre,
negra e periférica.94

Por outro lado, ainda no que tange ao conteúdo do projeto de lei, é
importante explicitar a farsa (consciente) da proposta de recrudescimento
penal como “saída” para o combate à criminalidade. Pesquisadores e pesquisadoras da área das Ciências Criminais vêm, há muito tempo,
demonstrando a ausência de efetividade do endurecimento da lei penal
como estratégia de segurança pública. Como bem apontado por Betina Saraiva, a “tolerância zero traz uma (falsa) sensação de segurança à
população”95. Punir mais não significa punir melhor e, muito menos, que
isso reduzirá o índice de criminalidade. A ausência de efetividade prática
da maioria das mudanças propostas pelo então Ministro Sérgio Moro fez
com que o seu projeto de lei fosse apontado como mero exercício de populismo punitivo ou, em termos mais simples, como um grande engodo.
Na Câmara dos Deputados, o “pacote” apresentado pelo Poder
Executivo foi apensado a outro projeto de lei semelhante, proposto pelo
Ministro Alexandre de Moraes (STF), que já se encontrava em trâmite na
Câmara dos Deputados (PL nº 10.372/2018). No curso da tramitação dos
referidos projetos96, o “pacote anticrime” sofreu importantes derrotas,
sendo excluídas a autorização legal de prisão em segunda instância
(execução antecipada de pena), bem como a previsão de isenção de pena
em casos de crimes cometidos por “medo, surpresa ou violenta emoção”,
94

EDITORIAL. Pacote anticrime, lavajatismo e o sono da razão. Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 28, n. 331, jun.
2020, p. 2. Disponível em: https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/visualizar-pdf/51. Acesso em: 20 jul. 2020.
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SARAIVA, Betina Heike Krause. Estado penal máximo e tolerância zero ao crime como meios de aplicação de justiça
social: para quê (m)?. Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 23, abril
de 2019, p. 72. Disponível em: http://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/201911/19100528-revista-23.pdf.
Acesso em: 10 jul. 2020.
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Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1844037&filename=Tramitacao-PL+10372/2018. Acesso em: jun. 2020.
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que possibilitaria uma expansão das hipóteses excludente de ilicitude, com
critérios demasiado abertos e subjetivos. Além da supressão de alguns
retrocessos, o projeto de lei sofreu acréscimos que acabaram por
representar a efetivação (tardia, como de costume) de importantes
garantias processuais, tais como o reconhecimento do modelo acusatório
(artigo 3º-A), a figura do juiz de garantias (artigo 3º-B e seguintes), e a
audiência de custódia (artigo 310), objeto central do presente trabalho.
A inclusão do instituto da audiência de custódia no Código de
Processo Penal, embora passível de alguns questionamentos pontuais97, foi
de extrema importância, na medida em que positivou o instrumento
processual definitivamente no texto legal. Conforme referido
anteriormente, a previsão da apresentação imediata da pessoa presa a uma
autoridade judicial já se encontrava no plano normativo pátrio, desde a
ratificação do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (ambos internalizados no
ano de 1992). Nada obstante, mesmo com a sua previsão em diplomas
normativos de caráter supralegal, a audiência de custódia enfrentou ampla
resistência em sua implementação, pois os operadores do direito ainda
limitam as suas práticas à literalidade da “lei”98. Assim, a consolidação do
instituto na legislação processual penal fortalece ainda mais a
incorporação de direitos fundamentais e a tentativa de tornar o processo
um instrumento de garantias, e não de violações de direitos.
A partir da alteração conferida pela Lei nº 13.964/2019, o artigo 310
do Código de Processo Penal torna-se o responsável por determinar a
obrigatoriedade de apresentação do flagrado, em até 24 horas, à audiência
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ALBUQUERQUE, Laura Gigante; FUSINATO, Júlia Tormen . A audiência de custódia na Lei Anticrime (Lei n.
13.964/2019): entre avanços e retrocessos. Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto
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Para um aprofundamento sobre a cultura legalista do nosso sistema de justiça criminal, ver Nereu Giacomolli, que
assim leciona: “As práticas criminais brasileiras, salvo raras exceções, estão enclausuradas na esfera ordinária do
processo penal, permanecendo impermeáveis às novas metodologias e à complexidade das exigências contemporâneas; permanecem reféns de uma compreensão paleopositivista, gerada pela inflação legislativa, pela perda da
referência constitucional e convencional humanitárias”. GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas,
2016, p. 13.
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de custódia, bem como estabelecer os procedimentos que devem ser
observados para a sua realização.
De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, os principais objetivos da audiência de custódia são a prevenção
de ameaças e maus-tratos (ou seja, tortura), e a verificação e prevenção de
prisões e detenções ilegais e arbitrárias. A rápida apresentação da pessoa
presa resguarda a sua integridade física e psíquica em um momento de
vulnerabilidade frente aos agentes policiais e contribui, portanto, para a
“redução e efetiva apuração de práticas ilícitas por agentes estatais, uma
triste realidade ainda muito presente no país”99. Como será abordado nos
capítulos que seguem, a violência policial permanece sendo um grande
problema no Brasil, reconhecido e denunciado por organismos
internacionais, de forma que a implementação da audiência de custódia
trouxe como principal promessa o aumento do controle dessa violência.
Alguns autores falam, ainda, em outra finalidade da audiência de
custódia, relacionada à “missão de reduzir o encarceramento em massa” –
mais um grave problema no contexto brasileiro –, ao destacarem que
através do novel instituto se promove um encontro do juiz diretamente
com o preso. A referida missão foi ressaltada inclusive pelos discursos
oficiais de justificativa para implementação das audiências de custódia,
como se percebeu a partir das falas do então Presidente do CNJ, Ministro
Ricardo Lewandowksi100, e das notícias veiculadas no site do próprio
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MASI, Carlo Velho. Audiência de custódia e a cultura do encarceramento no Brasil. Porto Alegre: Canal Ciências
Criminais, 2016, p. 48.
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“’Audiências de custódia’ servem para evitar o encarceramento desnecessário de pessoas que, ainda que tenham
cometido delitos, não devam permanecer presas durante o processo. Além do mais, já sinalizam ser notórios
mecanismos a resguardarem a integridade física e moral dos presos, coibindo práticas de tortura, e que consolidam
o direito ao acesso à justiça, ao devido processo e à ampla defesa, desde o momento inicial da persecução penal”.
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em: 15 out. 2020.
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Conselho Nacional de Justiça101-102. De acordo com esse entendimento, a
audiência de custódia possibilitaria a superação da “fronteira do papel”
representada pelo sistema que vigorava até então, o qual se satisfazia com
“o mero envio do auto de prisão em flagrante para o magistrado”103.
Contudo, também existe, na doutrina, posicionamento diverso: o de
que a audiência de custódia não tem como finalidade reduzir o número de
presos provisórios no sistema carcerário brasileiro. Nessa linha, Andrade
e Alflen sustentam que “há um intento de distorção ideológica do juiz com
atuação nesse ato”, uma vez que os requisitos legais para a decretação da
prisão cautelar permanecem os mesmos no Código de Processo Penal, e a
audiência não se presta a “abrandar” a forma como cada juiz interpreta
tais dispositivos104. Para esses autores, portanto, os objetivos da audiência
de custódia cingem-se à prevenção de tortura policial e de prisões e
detenções ilegais ou arbitrárias.
De qualquer forma, vale ressaltar que, mesmo os autores que se
alinham ao entendimento de que a implementação da audiência de
custódia poderia contribuir para a redução do encarceramento em massa,
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“Uma das prioridades da atual gestão do CNJ, o projeto Audiência de Custódia tem entre os principais objetivos
frear o aumento do índice de presos provisórios (ainda não julgados), que hoje é de 41% da população carcerária
nacional. Em todos os estados onde o projeto é realizado, o índice médio de autorizações para os autuados em
flagrantes responderem ao processo em liberdade é de 50%. Segundo a concepção do projeto, o encarceramento
deve ser reservado a pessoas que realmente representam ameaça à sociedade”. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80659-ministro-lewandowski-lanca-projeto-audiencia-de-custodia-no-df.
Acesso em: 15 out. 2020.
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comprometidos e/ou inclinados à efetivação de direitos. O argumento pode ser verificado em diversas notícias
veiculadas à época, destacando-se a fala do Ministro Lewandowski quando do lançamento do projeto em Porto
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8rq.html. Acesso em: 15 out. 2020.
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LOPES JR., Aury; PAIVA; Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao juiz: rumo a evolução
civilizatória do processo penal. Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ano 5, v. 9, p. 161182. Porto Alegre: DPE, 2014, p. 168-169.
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ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 52.
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alertam para a necessidade de uma verdadeira mudança de cultura. Sem
ela, poder-se-ia cair no mesmo destino que ocorreu à Lei n. 12.403/2011:
O (con)texto da prisão, no Brasil, é tão preocupante que sequer se registrou
uma mudança efetiva na prática judicial após o advento da Lei 12.403/2011,
(dita) responsável por colocar, no plano legislativo, a prisão como a ultima
ratio das medidas cautelares. [...] E o que verificamos na prática? Simples: que
a lógica judicial permanece vinculada ao protagonismo da prisão, que a
homologação do flagrante, longe de ser a exceção, figura como regra no
sistema processual penal brasileiro. Prova disso é que não houve a tão
esperada redução do número de presos cautelares após a reforma de 2011.105

O que se pode dizer, sem qualquer sombra de dúvidas, é que o
sistema antigo de fiscalização do ato da prisão e de aferição da necessidade
da prisão cautelar não era satisfatório para a concretização dos direitos
humanos e, sobretudo, do princípio de que a prisão (especialmente a
cautelar) deve ser a exceção, e não a regra106. Nas palavras de Carlo Masi,
“a burocratização formalista estatal e o distanciamento do acusado”, da
forma como se vinha fazendo no sistema processual então vigente,
acabavam proporcionando a “funcionalização ou coisificação” do acusado:
“a pessoa deixa de ser tratada como pessoa e a passa a ser o mero objeto
do processo, eivado de presunções advindas de um imaginário
inquisitivo”107.
É possível afirmar que o advento da audiência de custódia tem o
potencial de romper com essa racionalidade e, portanto, com a lógica do
encarceramento em massa. Em primeira análise, ela demonstra que pode
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LOPES JR., Aury; PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao juiz: rumo a evolução
civilizatória do processo penal. Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ano 5, v. 9, p. 161182. Porto Alegre: DPE, 2014, p. 163.
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Constituição Federal.
Art. 5°. [...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
[...]
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
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MASI, Carlo Velho. Audiência de custódia e a cultura do encarceramento no Brasil. Porto Alegre: Canal
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ser capaz de afastar “a prática meramente ritualística” do recebimento,
pelo magistrado, de peças escritas em um expediente de prisão em
flagrante, e da decisão que era tomada apenas com base no que fora
relatado pela autoridade policial108.
Entretanto, não se pode esperar (ingenuamente) que a mera
implementação da audiência de custódia será capaz de romper com esta
lógica, tendo em vista que os atores processuais estão inseridos em uma
cultura109 jurídica que se mostra ainda muito centrada no cárcere110,
mesmo após as reformas promovidas pela já referida Lei das Cautelares
(Lei n. 12.403/2011). É necessário, portanto, que esses atores processuais
– em especial os magistrados – estejam dispostos a romper com a
racionalidade punitiva que se apresenta como tendência em nosso sistema
de justiça criminal.
Da mesma forma, quanto à finalidade primordial, de prevenção aos
atos de tortura e fiscalização da atividade policial, percebe-se que ainda há
muitos desafios a serem vencidos para a concretização de todos os
potenciais da audiência de custódia. Algumas pesquisas realizadas desde o
início da implantação das audiências de custódia vêm questionando a
efetividade do instituto no que tange ao controle da violência policial.111
Conforme bem apontado por Carlo Masi, não basta realizar a audiência de
custódia como mera formalidade: é preciso monitorar a efetiva qualidade
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do ato, para averiguar seu verdadeiro potencial112. Dessa forma, após três
anos de implementação da audiência de custódia, que vem sendo vagarosa
e paulatinamente incorporada à administração da justiça criminal113,
podem ser detectados avanços, mas também desafios que já se mostram
evidentes e serão objeto de análise mais detida no capítulo final deste
trabalho.
Como se buscou demonstrar neste primeiro capítulo, o instituto
possui a finalidade de possibilitar um maior controle da atividade policial,
através da prevenção da tortura e da violência estatal, além de gerar
expectativas quanto à redução do encarceramento em massa. A partir da
análise realizada acerca da implementação da audiência de custódia no
Brasil, foi possível perceber, de um lado, a presença de uma forte
resistência ao instituto por algumas instituições do sistema de justiça
criminal e, de outro, o depósito de altas expectativas quanto à capacidade
de resolução dos referidos problemas pela audiência de custódia.
No entanto, é possível afirmar que a efetivação da audiência de
custódia representa a concretização de um procedimento, por excelência,
voltado a proteger direitos humanos. De um lado, a realização de uma
audiência tem o potencial de “des-objetificar” a pessoa presa, que antes
representava apenas mais um procedimento escrito na mesa de um
magistrado; e este, por sua vez, pode lançar olhares mais humanos,
escutas mais qualificadas e decisões mais sensíveis, que possam ir além do
mero exercício de poder punitivo já rotinizado em nosso sistema de justiça
criminal. O preso, agora apresentado em audiência, poderia enfim tornarse um sujeito, apto a influenciar dialogicamente eventual decisão sobre a
sua liberdade ou aprisionamento cautelar, a qual será tanto mais
qualificada quanto maior o contraditório estabelecido entre Ministério
Público e defesa e com o magistrado. Além da análise da possibilidade de
112
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conceder a liberdade ao indivíduo, o magistrado também deverá verificar
a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, a depender das
condições pessoais do custodiado que forem debatidas na própria audiência. Dessa forma, a audiência de custódia se torna um espaço mais
qualificado para análise das circunstâncias do caso e das condições pessoais do custodiado, podendo contribuir para uma decisão mais justa e
adequada ao caso concreto.
Por outro lado, a audiência também tem como objetivo conferir
visibilidade às práticas de tortura e violência policial e a prisões arbitrárias
ou ilegais, as quais muitas vezes eram referendadas em meio ao
procedimento burocrático de homologação da prisão em flagrante vigente
até então. Diante disso, pode-se dizer que a audiência de custódia tem o
potencial de representar uma nova via de denúncias de violação de direitos
humanos por parte da polícia (e, portanto, do Estado) e contribuir para
uma maior fiscalização ou controle da atividade policial.
Analisando-se mais detidamente o objetivo de coibição da tortura e
violência policial, o trabalho volta-se, a seguir, para o estudo das
instituições policiais, das suas origens e práticas contemporâneas,
buscando compreender e dimensionar o problema da violência policial no
Brasil. Nos capítulos finais, por sua vez, a obra dedica-se ao estudo das
instituições e procedimentos de controle interno e externo da atividade
policial, além de apresentar um estudo de caso sobre as práticas da
audiência de custódia em Porto Alegre/RS, com a finalidade de investigar
de que forma a audiência de custódia poderá influenciar efetivamente no
âmbito do controle da atividade policial.

2
Violência policial no Brasil:
um problema histórico

Ao longo do primeiro capítulo, buscou-se abordar o tema da
audiência de custódia: a sua origem em tratados internacionais de direitos
humanos, os seus objetivos e expectativas, além das tentativas e caminhos
percorridos para a sua definitiva implementação no sistema de justiça
criminal brasileiro. As principais finalidades da audiência de custódia ou
da apresentação pessoal do indivíduo preso, reafirmadas pelas decisões da
Corte Interamericana mencionadas, consistem em possibilitar a
fiscalização da legalidade da prisão e o controle da atividade policial, a fim
de evitar abusos e arbitrariedades por parte de agentes do Estado.
Compreender a importância do advento da audiência de custódia
para a concretização de garantias fundamentais, portanto, passa pela
percepção de um dos maiores problemas em termos de direitos humanos
no Brasil: o problema da violência e da tortura policial. Considerando as
variadas formas de violações de direitos por parte das instituições policiais,
no título e no desenvolvimento do presente trabalho, opta-se por utilizar
a expressão “violência policial”, por entender que o termo abrange tanto
os abusos físicos e psicológicos praticados pelos agentes policiais contra os
cidadãos, quanto as práticas de tortura utilizadas para obtenção de
confissão ou para controle e punição da pessoa detida, além de abarcar
também a letalidade policial, isto é, a face mais extrema da violência
estatal.
De fato, a presente obra propõe-se a analisar a efetividade da
audiência de custódia no que tange à possibilidade de conferir maior
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visibilidade e controle às práticas de violência policial. Dessa forma, ao
longo do presente capítulo, busca-se apresentar um estudo das instituições
policiais, passando pela análise da sua origem e da formação das polícias
no Brasil, bem como das práticas e éticas1 policiais contemporâneas, a fim
de compreender-se melhor a questão da violência policial.
2.1 A formação das instituições policiais
Na precisa definição de David Bayley, o termo “polícia” se refere a
“pessoas autorizadas por um grupo para regular as relações interpessoais
dentro deste grupo através da aplicação de força física”2. Para ele,
portanto, as três partes essenciais do conceito de polícia são: força física,
uso interno e autorização coletiva. Para entender como chegamos a esse
modelo de instituição compreendido e de certa forma aceito pelas
sociedades, é imprescindível realizar uma análise histórica da formação da
polícia, sem a qual não será possível compreender as suas características
e os problemas que seguem circundando as instituições policiais
contemporâneas.
Pode-se pensar que a polícia é quase uma instituição “natural”, que
sempre esteve presente nas diferentes sociedades ao longo da História. No
entanto, nas palavras de Jean-Claude Monet, não há uma história natural
da polícia: a presença de uma função policial pode ser detectada “a partir
do momento em que a divisão do trabalho se acentua e estruturas
diferenciadas de dominação política, religiosa e militar aparecem”3. Falar
da história da polícia é falar da história de instituições fundamentais do
1

Utiliza-se o termo “ética” para remeter ao conjunto de regras de conduta e preceitos morais dos grupos de indivíduos
ora analisados: as instituições policiais. Tais regras de conduta referem-se não apenas às normas legais que regem o
fazer policial, mas principalmente ao conjunto de regras implícitas e práticas rotineiras que caracterizam de fato a
realidade do seu agir. Toma-se a expressão emprestada do antropólogo Roberto Kant de Lima, em: LIMA, Roberto
Kant de. Éticas e práticas na segurança pública e na justiça criminal. In: LIMA, Renato Sérgio; RATTON, José Luiz;
AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de (org.). Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014, p. 471-481.
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BAYLEY, David H. Padrões de policiamento: uma análise comparativa internacional. Tradução de Renê Alexandre
Belmonte. São Paulo: EDUSP, 2001, p. 20.
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MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. 2. ed. 1.
reimpr. São Paulo: EDUSP, 2006, p. 31-32.
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mundo moderno, por meio das quais o Estado passar a invadir o espaço
público e controlar ou dirigir o comportamento das pessoas4.
Em diferentes períodos e contextos históricos, a palavra polícia
também apresentou significados diversos. Desde a origem grega do signo
(polis, politeia), passando pela tradição romana (politia), até o seu
significado moderno, o termo já apresentou diversas relações com a ideia
de cidade (polis), governo, ordem e leis5. Mais recentemente, desde o
século XVIII, a noção de polícia na Europa passa a ser relacionada à ideia
de assegurar a execução das leis e regras administrativas, mas o trabalho
policial ainda apresentava uma ampla gama de atribuições6.
Poder-se-ia dizer – na lição de Michel Foucault –, que desde o início
da Idade Média, “o poder exercia tradicionalmente duas grandes funções:
a da guerra e a da paz, que ele assegurava pelo monopólio dificilmente
adquirido das armas; a da arbitragem de litígios e da punição dos delitos,
que assegurava pelo controle das funções judiciárias”7. A essas duas
funções – que ele denomina Pax e Justitia – acrescentaram-se, desde o fim
da Idade Média, o papel de manutenção da ordem e de organização do
enriquecimento; posteriormente, no século XVIII, o autor refere o
surgimento de outra função: a disposição da sociedade como meio de bemestar físico, saúde e longevidade. E assim conclui:
O exercício destas três últimas funções (ordem, enriquecimento, saúde) foi
assegurado menos por um aparelho único que por um conjunto de
regulamentos e de instituições múltiplas que recebem, no século XVIII, o nome
genérico de “polícia”. O que se chamará até o fim do Antigo Regime de polícia
não é somente a instituição policial, é o conjunto dos mecanismos pelos quais
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HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997, p. 19.
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MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. 2. ed. 1.
reimpr. São Paulo: EDUSP, 2006, p. 20-21.
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Tais atribuições abrangem: “da iluminação pública ao controle da prostituição ou ao abastecimento dos mercados,
da organização de serviços de patrulhamento à do traçado urbano [...], a função policial se identifica doravante com
a realização de um equilíbrio social e de uma “felicidade pública” dos quais o Estado e seus agentes se dizem os únicos
promotores”. MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros.
2. ed. 1. reimpr. São Paulo: EDUSP, 2006, p. 22.
7

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 197.
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são assegurados a ordem, o crescimento canalizado das riquezas e as condições
de manutenção da saúde “em geral” [...].8

A escalada intervencionista dos Estados nacionais foi ampliando,
gradativamente, os “tentáculos dos aparatos burocráticos estatais sobre os
indivíduos”9, e a vida em sociedade foi passando a ser regulamentada pelo
poder público em seus mais diferentes aspectos. Na leitura de Regina
Faria, a teia do controle poderia até não recair sobre cada indivíduo – tal
como desejavam os governantes e pensadores políticos da época –, mas
este foi o período em que novos aparatos foram construídos justamente
com esse objetivo de controle, entre eles os que receberam a denominação
de “polícia”.10
As instituições policiais “modernas” surgiram na Europa ocidental
durante a transição do século XVIII para o XIX, coincidindo com a difusão
da ideologia liberal. As mudanças incluíram a transição da vontade
arbitrária do soberano para procedimentos judiciais baseados em direitos
do homem e do cidadão, bem como da tortura pública para o
encarceramento como meio de punição. Nesse contexto de racionalização
do Estado, criaram-se instituições burocráticas, como a polícia, para
preencher o espaço público. A proteção da propriedade, que
historicamente havia sido função dos particulares, passa a ser função do
Estado, através da polícia, encarregada de exercer esse controle sobre o
comportamento público.11
É durante o século XIX na Europa que a palavra “polícia” vai
ganhando os significados que hoje associamos a ela, e isso acontece através
de um duplo movimento de especialização, de acordo com Jean-Claude
Monet. Por um lado, trata-se de uma especialização policial: as capitais
8

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 197.
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FARIA, Regina Helena Martins de. Em nome da ordem: a constituição dos aparatos policiais no universo lusobrasileiro (sécs. XVIII-XIX). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007, p. 20.
10

FARIA, Regina Helena Martins de. Em nome da ordem: a constituição dos aparatos policiais no universo lusobrasileiro (sécs. XVIII-XIX). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007, p. 20.
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HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997, p. 21.
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europeias encontram-se, então, em meio a insurreições e revoluções, de
forma que as tarefas de manutenção da ordem ganham importância.
Formam-se, neste período, organizações policiais maciças responsáveis
pela manutenção da ordem urbana, com agentes cada vez mais
organizados, equipados e treinados para controlar multidões. Por outro
lado, houve também uma especialização judiciária: o século XIX é a época
da racionalização, tanto do direito criminal, quanto da extensão do
aparelho judiciário, passando a desenvolver-se e estruturar-se melhor as
instâncias encarregadas da persecução pública. Dessa forma, as
organizações policiais também se aliam a esse movimento e especializamse em uma função de auxiliares da justiça penal.12
A racionalização do Estado moderno passou também pela
profissionalização dos funcionários que formavam a sua estrutura de
funcionamento (burocracia). Em relação às forças policiais, não foi
diferente: a percepção, por parte das elites governantes, acerca da
necessidade de uma maior racionalização da atividade policial e a pressão
das próprias instituições por mais autonomia política contribuíram
sobremaneira para esse movimento de profissionalização da atividade
policial.13
A partir de então, a palavra “polícia” passa a unir tais funções e
remeter diretamente a um ramo da organização administrativa
encarregado de reprimir infrações às leis e aos regulamentos e impedir
movimentos coletivos que agitam as cidades em expansão14. Na GrãBretanha15, por exemplo, a polícia passa a ser definida como “setor da
12

MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. 2. ed. 1.
reimpr. São Paulo: EDUSP, 2006, p. 23-24.
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COSTA, Arthur Trindade Maranhão. Entre a lei e a ordem: violência e reforma nas polícias do Rio de Janeiro e
Nova York. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004, p. 80.
14

MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. 2. ed. 1.
reimpr. São Paulo: EDUSP, 2006, p. 23-24.
15

O modelo de polícia inglês, com a Polícia Metropolitana de Londres, tornou-se um dos grandes modelos históricos
referidos em estudos comparados sobre a polícia. No entanto, como ressalta Holloway, na Inglaterra existia um
consenso geral quanto à legitimidade da lei e da polícia nas relações sociais. Trata-se de uma realidade
diametralmente oposta à realidade brasileira: “nenhum brasileiro, qualquer que seja a sua classe ou posição
ideológica, pensaria em interpretar o papel histórico da polícia urbana em função de consenso e legitimidade. Os
defensores consideram as forças policiais como agentes necessários da ordem e da disciplina, enquanto os críticos

Laura Gigante Albuquerque | 79

organização social que se interessa, em primeira instância, pela
manutenção da boa ordem, ou pela prevenção ou detecção das infrações
penais”16.
À medida que os órgãos de polícia se especializam, desenvolve-se
também o processo de busca da legitimação social das instituições
policiais; tal como frequentemente ocorre, logo se confunde ordem social
e ordem natural. Nas palavras de Jean-Claude Monet, nasce a “genealogia
apologética da polícia, escrita em forma de história natural da instituição:
a polícia existe hoje porque ela sempre existiu, e suas transformações
sucessivas se confundem com o próprio movimento da civilização”17.
No Brasil, a historiografia das instituições e dos sistemas policiais é
marcada pelo contexto pós-1808, ou seja, após a chegada da família real
portuguesa, mas isso não significa que não se possam encontrar
antecedentes históricos das polícias no século XVIII. O período colonial
brasileiro caracterizou-se por um “momento de não especialização da
atuação policial”: as forças militares eram responsáveis pelo
patrulhamento do espaço urbano e pelo controle de estradas, além de
ocuparem-se da captura de escravos foragidos18. Ainda, na lição de
Thomas Holloway, “certa vigilância rudimentar ficava a cargo de ‘guardas’
civis desarmados, contratados pelo conselho municipal da cidade, para
fazer a ronda e vigiar atividades suspeitas, e de ‘quadrilheiros’, inspetores
de bairro designados pelos juízes”19.

vêem nelas o Estado autoritário em ação repressiva”, mas nenhuma delas pressupõe a legitimidade e o consenso
quanto à polícia na cultura política brasileira. HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e
resistência numa cidade do século XIX. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997, p. 22-23.
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pública, a liberdade, a propriedade, a segurança individual”. Por fim, na Grande Enciclopédia de 1910, a polícia é
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Mas foi, de fato, com a chegada da Coroa Portuguesa que se criaram
duas importantes instituições na história da formação da polícia brasileira:
a Intendência Geral de Polícia (1808) e a Guarda Real de Polícia (1809):
São os primeiros organismos públicos a carregarem em seu nome a concepção
de polícia, nos obrigando a refletir sobre os conteúdos históricos e os nexos
dessas definições. O ato de criação da Intendência, que faz referência direta a
seu modelo lisboeta, propõe-se como uma transposição, assim como de Lisboa
faz referência a Paris. Seria a genealogia do que foi buscado na historiografia
internacional como um “modelo francês” de polícia. Nesse momento, a ideia
de polícia comporta uma visão muito mais ampla de gestão da ordem,
envolvendo tarefas que mais tarde vão ser atribuídas a outros órgãos do
Estado.20

Em Portugal, essa bipartição do aparato estatal de controle –
influenciada pelo modelo já implantado na França pós-Revolução – foi
apresentada pelo governo português como uma medida de modernização,
deixando as funções policiais a cargo de duas instituições distintas: a
Intendência Geral cumpria as chamadas funções repressivas ou da polícia
judiciária; a Guarda Real era responsável pelas funções administrativas ou
de polícia administrativa, e constituía uma força armada, formada por
uma tropa permanente, fardada e forjada com base na disciplina militar21.
No contexto brasileiro, essa separação de funções também imperava.
A Intendência Geral de Polícia da Corte e Estado do Brasil ocupava-se de
uma ampla gama de atribuições, como o controle dos “vadios”,
“vagabundos”, “mendigos”, “ciganos”, “escravos de má conduta”22 que
20
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perturbavam o “sossego público”, a fiscalização da circulação de
estrangeiros, a emissão de passaportes, o levantamento de dados sobre a
população e sobre o território brasileiro, além da coibição de crimes
previstos nas Ordenações Filipinas e demais atribuições legais23. Por sua
vez, à Divisão Militar da Guarda Real de Polícia24 competia a fiscalização
dos portos e repressão ao contrabando, com a finalidade de proteger os
interesses de grandes comerciantes, além dos do próprio governo, a
guarda e a vigia da cidade do Rio de Janeiro e de seus contornos25. Houve,
ainda, a formação de outras instituições com poder de polícia – como a
Guarda Nacional e a efêmera Guarda Municipal do Rio de Janeiro – mas a
presente obra enfatizará a evolução da Guarda Real e da Intendência Geral,
considerando serem as precursoras diretas da Polícia Militar e da Polícia
Civil contemporâneas.
Em outras regiões deste Brasil do século XIX, pode-se dizer que havia
um policiamento “mal disciplinado e em precárias condições”26, mas que
significava o avanço do aparato estatal a regiões que até então o Estado
não alcançava:
Outras regiões vão sendo exploradas, onde o contexto do policiamento é bem
menos ligado ao urbano, onde as articulações entre policiais, homens livres

de policiais...’, Folha de S. Paulo, 13.10.2001)”. PASTANA, Debora Regina. Justiça penal no Brasil contemporâneo:
discurso democrático, prática autoritária. São Paulo: UNESP, 2009, p. 136.
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pobres e escravos assumem padrões distintos, revelando a precariedade do
aparato policial, que ainda assim funciona na produção de uma ordem que
talvez não fosse a desejada. Uma tradicional historiografia da polícia no século
XIX sugere o papel desta polícia como missionários domésticos, levando a
presença do Estado a regiões distantes ou a públicos que percebiam pouco sua
ação.27

No entanto, apesar das diferenças regionais, os trabalhos
historiográficos sobre a polícia demonstram que os aparatos policiais,
principalmente aqueles ligados à administração provincial, mantinham
uma estrutura burocrática que operava à revelia dos interesses locais.
Mormente a partir do fim da Guerra do Paraguai, quando as forças
policiais se reorganizam, percebe-se o avanço de organizações policiais
atreladas ao poder central.28
Ao analisar o contexto de formação das instituições no Brasil,
percebe-se que houve uma importação do modelo de polícia português –
que, por sua vez, reproduzia o modelo francês de polícia –, sem atentar
para a realidade brasileira. Trata-se de mais um exemplo do processo
recorrente de introdução de reformas progressistas e instituições baseadas
em países considerados avançados, mas que impede uma ruptura
fundamental com o passado brasileiro, acabando por reforçar os seus
retrocessos.29
Mesmo com a independência do Brasil, em 1822, não se identificaram
alterações imediatas nessas estruturas administrativas das instituições
policiais oriundas do modelo português: “os aparatos repressivos estatais
foram mantidos sem mudanças significativas por algum tempo”30. É
27
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importante lembrar que os movimentos por independência no Brasil
foram menos caracterizados pela ruptura e mais afeitos aos consensos e à
proteção de interesses das elites comerciais brasileira e portuguesa. A ação
da polícia, tanto no período colonial como no período imperial, era
pautada pela proteção de grupos sociais determinados: “a transição
monarquia-república não caracterizou um rompimento dessa sociedade
hierarquizada”31.
Ao analisar documentos oficiais, como as “Instruções Transmitidas
pela Intendência Geral da Polícia do Brasil”, Regina Faria constata que a
primeira prescrição de procedimentos a serem adotados pelos comissários
e pelos cabos de polícia era justamente o controle de insurreições de
escravos: o documento determinava que fossem evitados e dispersos os
“ajuntamentos”, principalmente se fossem de “pretos escravos” ou
“forros” (escravos alforriados). Além dos escravos, a historiadora esclarece
que os populares em geral também se encontravam sob suspeição,
devendo ser reprimidos quaisquer “tumultos, assuadas e motins
populares”. Entretanto, era nas festas religiosas e eventos públicos em
geral que o paradoxo da atividade policial da época ficava evidente, pois
eram ocasiões em que se juntavam as diferentes classes sociais. Também
nestas situações as forças policiais deveriam garantir a ordem e a
tranquilidade. Contudo, as estratégias repressivas não poderiam ser
uniformes: “os métodos violentos comumente aplicados para coagir
aqueles que se supunham ser escravos, libertos ou vadios não poderiam
ser utilizados com as pessoas dos grupos sociais privilegiados”32.
Além dessas incumbências, os comissários tinham como função,
ainda: deter “homens vadios”, “pessoas de costumes escandalosos”,
mendigos e doentes; garantir o bom funcionamento da economia local;
comparecer com urgência ao local onde houvesse ocorrido um “crime ou
31
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desastre”; punir escravos infratores; e promover a saúde da população.
Todas essas atribuições os colocavam em uma posição muito favorável nas
relações de poder no âmbito local.33
Após algumas mudanças políticas e legislativas na passagem da
década de 1830 a 1840, os aparatos policiais do país passaram por algumas
redefinições. Mantiveram-se, contudo, a mesma orientação do período
colonial e do início do Império, e as funções de polícia continuaram sendo
exercidas por duas forças paralelas: uma de policiamento militar, de
patrulhamento uniformizado dos espaços públicos, e outra de
policiamento civil, reunindo funções judiciárias e policiais no âmbito da
administração local.34
Na última parte do período do Império, identifica-se o despertar de
uma autonomia que resguarda os interesses ligados à “profissão” policial:
nota-se, nos interstícios do funcionamento policial, a emergência de demandas
inerentes às especificidades do serviço prestado, do lugar social ocupado pelo
policial, bem como, num nível mais elevado da esfera hierárquica, as
reivindicações do monopólio de um saber particular e específico – o policial –
que, ao mesmo tempo que o diferencia de outras ocupações, cria uma
identidade própria, que surge desse contraste. Verdade que nesse momento
apenas fragmentos esparsos desse movimento podem ser identificados pela
historiografia; a sistematização das autonomias policiais, em seus vários
matizes funcionais (civil e militar; central e local) e regionais vai ser
consolidada alguns anos mais tarde, durante a Primeira República.35

A Guarda Real foi extinta em 1831, sendo posteriormente substituída
pela pelo Corpo de Guardas Municipais Permanentes, que em 1866 passou
a chamar-se Corpo Militar da Polícia da Corte e, em 1920, finalmente
recebe a designação formal de Polícia Militar. Desde a sua instituição como
33
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braço militar da polícia, este corpo de polícia militar tornou-se um
instrumento de força nas mãos dos que controlavam o Estado, podendo
ser utilizado para múltiplas finalidades.36 Tratando-se de um aparato
militar, a disciplina desses soldados era “imposta por uma série de técnicas
psicológicas para garantir a obediência e o cumprimento do dever, além
de severas penas de prisão para os infratores”37.
Embora houvesse regulamentos dispondo que os soldados de polícia
deveriam utilizar somente a força necessária para efetuar a prisão legal,
não havia uma clara definição do nível aceitável de força e das
circunstâncias em que ela poderia efetivamente ser aplicada. Assim, a
relação entre os membros da corporação militar e a sociedade foi marcada,
desde o início, pela hostilidade – inclusive física, pois eram constantes as
agressões de pessoas na rua pelos policiais, antes e depois das prisões.38
Já o sistema policial civil sofreu diversas mudanças ao longo do século
XIX. Com o Código de Processo Penal de 1871, em meio a grandes
mudanças no sistema judicial, a polícia civil perde o poder que até então
dispunha de julgar e sentenciar casos de ofensas menores. Arthur
Trindade aponta este marco como a primeira medida que impôs limites
ao exercício da autoridade policial.39 Ainda, para Holloway, este foi um
grande passo para a profissionalização dos sistemas policial e judicial,
agora com funções separadas e mais especializadas. Mas o autor refere que
a reforma de 1871 ocasionou a formação de uma elite judicial – que
mantinha relações de clientelismo com o governo – e a perda de prestígio
dos delegados, com essa limitação de poder.40 Contudo, o chefe de polícia
e os delegados passam a ser responsáveis pela condução dos inquéritos
36
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policiais, que se tornaram o “principal mecanismo de ligação entre a
polícia e o sistema judicial”41.
Em comum com os membros da polícia militar, os policiais civis
também provinham das camadas sociais inferiores, com menos acesso a
formação e oportunidades. No entanto, havia, já nesse período, uma forte
rivalidade entre as instituições policiais, principalmente pela contestação
da “dominação civil” por parte dos policiais militares.42
A partir da Primeira República ou República Velha, fica mais evidente
a constituição de um policiamento como rotina, não apenas pelo
desenvolvimento de leis e regulamentos dirigidos ao serviço policial, mas
também pelo saber produzido dentro das instituições policiais – através de
formulações institucionais, ou, principalmente, “através de práticas que se
rotinizam, formas de tratamento de problemas, em que se define mesmo
quais são os problemas a serem enfrentados e o que a polícia prefere não
ver”43. Com a abolição da escravidão, as polícias tiveram de repensar a sua
função na estrutura de controle social, e passaram a se concentrar na
população rural que migrava em massa para as cidades. O Código Penal
de 1890 conferiu mais ênfase às “práticas comuns das ditas classes
perigosas como vadiagem, prostituição, alcoolismo e embriaguez”44.
Percebe-se com bastante clareza, portanto, a que cidadãos se dirigiam
preferencialmente e seletivamente as práticas de controle social.45
Uma importante mudança nesse período da história brasileira foi a
descentralização do controle das polícias. Isso porque a organização
41
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política foi calcada em um “federalismo descentralizado, conhecido como
a política dos governadores”46. Assim, o controle das polícias civil e militar
passou às mãos dos governadores dos estados, tal como ocorre
atualmente.
Ao longo do século XX no Brasil – mesmo em períodos democráticos,
como aquele entre 1946 e 196447 – fica muito evidente o distanciamento
entre as políticas formais de segurança pública, forjadas na esfera do
governo ou nas altas instâncias da hierarquia policial, e aquilo que se pode
chamar de “cultura policial”, desenvolvida pela rotina do serviço policial,
pela lida diária nas ruas. Essa cultura policial constitui-se de práticas e
valores muitas vezes alheios às prescrições oficiais.48
Por outro lado, nos regimes autoritários – tanto na Era Vargas (19301945) quanto na Ditadura Civil-Militar (1964-1985) – o aparato policial foi
utilizado principalmente “para conter [e, pode-se dizer, exterminar] a
oposição política”49. O inimigo – e, portanto, o alvo do controle social –
passa a ser os comunistas, “subversivos”, os dissidentes políticos,
justificando-se nesse inimigo o abuso da repressão e das prisões e a ampla
utilização da tortura. Na Ditadura Civil-Militar, para além das polícias,
foram criados outros órgãos de controle e coerção político-ideológica,
como a Intendência-Geral das Polícias Militares, os centros de operações
de defesa interna (CODIs) e os destacamentos de operações de informação
(DOIs), onde atuavam não apenas militares, mas também policiais civis e
agentes do Serviço Nacional de Informações (SNI).50
O período das ditaduras militares na América Latina colocou as
organizações políticas sob o controle das Forças Armadas. Na observação
46
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de Arthur Trindade, mesmo nas instituições policiais que não estavam
legalmente ligadas ao Exército, seus chefes eram nomeados diretamente
pelos comandantes militares. Segundo o autor, esse tipo de controle tinha
como objetivo “uma melhor coordenação das atividades relacionadas à
repressão política”. Como resultado ou herança desse período, foram
incorporadas pelas instituições policiais inúmeras práticas e
procedimentos das Forças Armadas, como manuais e códigos militares,
estratégias de emprego e cadeias de comando.51 Tudo isso contribuiu para
formar um ethos policial eminentemente vinculado à lógica militar.
A militarização da segurança foi, na verdade, apenas uma entre as
três consequências institucionais do período da Ditadura Militar
diagnosticadas por Sérgio Adorno: a primeira consequência foi a confusão
entre controle civil da ordem pública e controle da segurança nacional ou
segurança interna; a segunda, foi a militarização da segurança, contexto
no qual os problemas de segurança pública passam a ser vistos sob a óptica
da guerra e das estratégias e técnicas de guerra contra um inimigo comum
(o “bandido”); a terceira consequência trazida por Adorno foi uma
distorção pela qual toda a política de segurança passou a gravitar em torno
das instituições policiais, abstraindo-se os demais segmentos do sistema
de justiça criminal.52 O sociólogo identificou tais desdobramentos ainda na
década de 1990, mas os problemas relacionados a eles permanecem ainda
nos dias atuais.
De fato, autores que se dedicam ao tema da justiça de transição há
muito vêm atentando para a relação entre as permanências autoritárias e
a ausência de uma efetiva justiça de transição, que compreende o direito à
verdade, o direito à justiça, o direito à reparação e, ainda, as reformas
institucionais que visam ao fortalecimento das instituições democráticas.53
51

COSTA, Arthur Trindade Maranhão. Entre a lei e a ordem: violência e reforma nas polícias do Rio de Janeiro e
Nova York. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004, p. 69.
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Para Flávia Piovesan, constata-se na realidade brasileira um processo de
transição aberto e incompleto. E alerta a autora:
Faz-se necessário viabilizar transformações profundas no aparato repressivo
de segurança herdado do regime militar – o que inclui reformas nas Forças
Armadas e nas polícias civil e militar. Tais medidas mostram-se essenciais ao
fortalecimento da democracia, do Estado de direito e do regime de proteção
dos direitos humanos no Brasil.54

Na mesma linha, Alba Zaluar aponta que um dos principais
mecanismos que obstacularizou uma verdadeira transição democrática foi
a Lei da Anistia de 1979. Segundo ela, essa forma de conciliação, imposta
pelos militares ainda no poder, foi direcionada a reprimir a memória dos
abusos e atos ilegais e obstar “o debate público sobre o perdão e a
reconciliação conscientes e aceitos pelos cidadãos brasileiros”.
Considerando que, desde então, houve poucas reformas no sistema de
justiça e, principalmente, nas práticas policiais, a antropóloga refere que
“os efeitos do regime militar ainda estão presentes no funcionamento
dessas instituições que não respeitam os direitos civis dos cidadãos”55. No
entendimento de José Carlos Moreira da Silva Filho, é imprescindível para
o desenvolvimento da democracia que esta possa confrontar-se com o seu
passado de barbárie, para demarcar claramente a diferença em relação a
esse período e sinalizar uma nova direção: a da impossibilidade de se
negociar o respeito aos direitos humanos e a manutenção das liberdades
públicas.56
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Para Thomas Holloway, a análise histórica das instituições policiais
no Rio de Janeiro indica uma hostilidade constante entre as forças de
repressão e a maioria da população, alvo do exercício desse poder. Isso se
relaciona, em sua leitura, à “imposição de instituições burocráticas de
controle aparentemente modernas a uma sociedade carente de outros
atributos fundamentais da modernidade”57. A igualdade perante a lei, por
exemplo, princípio básico da racionalidade moderna liberal e incorporado
desde a Constituição de 1824, nunca passou de um slogan: os estudos
sobre o tema apontam que o cidadão no Brasil está sujeito a leis impessoais
e ao poder brutal da polícia, que o discrimina e explora sistematicamente,
tornando-o um “igual para baixo”. Portanto, o autor conclui que as
instituições policiais modernas acabaram por fortalecer e garantir a
continuidade das relações sociais hierárquicas tradicionais. Em suas
palavras, o desenvolvimento do aparato de repressão
possibilitou à elite política e econômica conservar a vantagem na guerra social,
controlar os escravos e seus sucessores funcionais e manter a ralé acusada. O
Brasil convive com os resultados até hoje.58

Ainda, a evolução histórica das instituições policiais aponta para um
aprofundamento dessa hostilidade, na medida em que essas instituições
vão se especializando e aperfeiçoando as suas práticas de controle e
repressão – em uma sociedade que vê aprofundar-se cada vez mais uma
desigualdade que já lhe é característica –, até atingir o ápice do
autoritarismo policial no período da Ditadura Civil-Militar. Contudo,
embora com o fim do regime militar e a transição política grande parte
desse aparato repressivo tenha sido desmontada, no que tange às
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instituições policiais, boa parte da estrutura existente foi mantida59. Além
da estrutura, a mentalidade autoritária e inquisitorial pode ser verificada
nas práticas policiais ainda nos dias de hoje, como se abordará a seguir.
De fato, como bem apontado por Nancy Cardia, a “capacidade de gerar
medo e a arbitrariedade de quem dispõe da força de coerção não só
continua a imperar como ganhou terreno e floresceu”60.
A análise da formação e da história das instituições policiais ora
apresentada contribui de forma direta para a compreensão de muitos dos
problemas contemporâneos dessas instituições. No próximo tópico,
abordar-se-á a instituição policial a partir de um exame das suas práticas
e éticas atuais, com a finalidade de delimitar e compreender melhor como
se caracteriza a polícia, quais as suas funções e a sua forma de atuação. A
análise efetuada ao longo do presente capítulo possui o objetivo de
possibilitar a compreensão da necessidade de mecanismos de controle
interno e externo das instituições policiais e de que forma a audiência de
custódia poderá se inserir nesse controle.
2.2 Funções e práticas policiais contemporâneas
A legitimação das instituições policiais contemporâneas reflete
diretamente a ideia central de Max Weber, em sua conferência “A política
como vocação”. A própria ideia de Estado, para Weber, está calcada em
“relações especialmente íntimas” com a violência. Para o sociólogo, a partir
da constituição da noção de Estado e soberania, podemos afirmar que “o
Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio
legítimo da força física dentro de um determinado território”61. Para ele, o
Estado é a única fonte do “direito” de usar a coerção física – podendo
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delegar este direito, como ocorre de fato, para determinadas instituições
especializadas.
Autores que se dedicaram à teorização dos direitos humanos e dos
limites ao Estado de Direito internalizaram a noção de Weber e partiram,
em seus estudos, do pressuposto de que o Estado detém o “monopólio
legítimo da violência”62. Norberto Bobbio, por exemplo, reconhece que o
poder político é aquele que “está em condições de recorrer em última
instância à força (e está em condições de fazê-lo porque dela detém o
monopólio)”63. A polícia representa, portanto, uma instituição social,
jurídica e politicamente legitimada64 nas sociedades globais, que pode
recorrer ao uso da força física, entre outros meios de coerção65, para
cumprir as suas funções.
Essa legitimidade, embora controversa, não será alvo de debate no
presente trabalho, considerando os limites e objetivos do estudo, de modo
que se partirá desse pressuposto para a análise das instituições policiais –
em especial a Polícia Civil e a Polícia Militar – a fim de verificar o seu
funcionamento e as suas práticas contemporâneas. Contudo, dizer que o

62

Embora a expressão “monopólio legítimo da violência” seja encontrada comumente como sinônimo do “monopólio
legítimo da força física” cunhado por Weber – até mesmo para evitar a repetição enfadonha do termo “força física”
– considera-se relevante destacar que tais expressões não são, de fato, sinônimas. A expressão “força física” referese ao emprego de uma forma de coerção ou controle que pode ser considerada legítima, de acordo com as normas
do local e época que lhe conferem contexto. A palavra “violência”, por sua vez, está intimamente ligada a um ato
considerado ilegítimo: em sua origem, pode ser relacionada ao termo violare (violação); compreende, portanto, atos
de abuso, agressão, violação, coação, opressão, que não podem ser considerados legítimos. O recurso à violência,
especialmente pelo Estado, estará sempre relacionado a uma violação e/ou a um abuso do seu direito de utilização
da força física.
63

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: para uma teoria geral da política. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2007, p. 82.
64

Essa legitimação não se deu de forma automática, mas sim ao longo de toda a evolução histórica já abordada. Como
destaca Monet, essa capacidade de persuasão racional no sentido de estabelecer uma legitimação quase
inquestionável do trabalho policial “é notável se pensarmos que as estruturas policiais de hoje se estabeleceram na
Europa, basicamente, nos séculos XVIII e XIX, no quadro de Estados monárquicos, autoritários e inquisitoriais. Ora,
essas estruturas se mantiveram contra ventos e marés, resistindo a todas as mudanças econômicas, sociais e políticas
pelas quais a Europa passou desde então”. MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Tradução de
Mary Amazonas Leite de Barros. 2. ed. 1. reimpr. São Paulo: EDUSP, 2006, p. 17-18.
65

“No contexto dos relacionamentos humanos, o uso de força expressa uma forma particular e distintiva de produzir
coerção. Seus fins são os mesmos que os de qualquer alternativa coercitiva: submeter vontades, alterando atitudes e
influenciando comportamentos de indivíduos e grupos. O que o distingue de todas as outras formas coativas são seus
meios, os meios de força”. MUNIZ, Jacqueline; PROENÇA JR, Domício. Da accountability seletiva à plena responsabilidade policial. In: CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline; BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e
Sociedade: práticas e saberes latino-americanos. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2007, p. 69.

Laura Gigante Albuquerque | 93

Estado, representado pelas instituições policiais, detém o monopólio do
uso da força física não significa que qualquer recurso de coerção física
utilizado pela polícia poderá ser formalmente legitimado. Se tal conexão
fosse verdadeira – e o Estado pudesse recorrer à força física de forma
irrestrita – não seria possível diferenciar o Estado de Direito do Estado
autoritário, que se funda justamente no uso arbitrário e abusivo da
violência. No seio de um Estado de Direito, o uso da força considerado
legítimo é aquele que se orienta por parâmetros legais.66
Em diferentes países, localidades e culturas, e por mais diversas que
sejam as instituições públicas e os graus de desenvolvimento
socioeconômico, a polícia apresenta uma gama de funções e missões que
se assemelha, independente desses contextos. No entanto, a legislação ou
os textos normativos que deveriam explicitar as funções dessa importante
instituição pública são, na expressão de Jean-Claude Monet,
decepcionantes: ao analisar legislações específicas de diversos países, o
autor conclui que esses textos são redigidos com termos genéricos e
representam mais uma carta de boas intenções do que a previsão, de fato,
de funções, normativas e limites da atividade policial. Em linhas gerais, o
autor afirma que esses textos genéricos orientam as missões policiais em
duas grandes direções:
uma voltada para a proteção das pessoas e dos bens, para as missões de
socorro e de assistência, para a luta contra a criminalidade, isso quanto ao
modo preventivo ou repressivo; a outra voltada para a manutenção da ordem
pública, a defesa do direito de cada cidadão de gozar pacificamente das
liberdades que lhe são reconhecidas e, em definitivo, a proteção das
instituições políticas.67

Em suma, toda polícia tem duas faces: uma voltada para a sociedade
civil e a outra voltada para o Estado. Para Monet, essas duas grandes
66
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orientações dividem-se, ainda, em dois ramos. Para ele, em todos os países
da Europa contemporânea, o corpo ou os corpos policiais se encarregam –
segundo modalidades organizacionais diversas – de quatro principais
missões, “que desenham quatro conjuntos de atividades distintos: a polícia
de segurança, a polícia de ordem, a polícia criminal e a polícia de
informações”68.
Na Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo,
encontra-se a seguinte disposição:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

De acordo com a Constituição, os órgãos policiais são os responsáveis
por exercer a segurança pública, “para preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e dos patrimônios”. A mais conhecida missão da
polícia refere-se justamente ao que se denomina “segurança pública”69. A
missão de segurança pública, ou de proteção dos cidadãos, pode ser
compreendida como a principal missão policial, tendo em vista ser aquela
que mobiliza os maiores batalhões das instituições policiais, em especial os
agentes uniformizados, e está diretamente relacionada à vida cotidiana das
pessoas (que, em sua maioria, conhecerão somente este aspecto da polícia
ao longo da sua vida). Além disso, pode ser compreendida como a mais
antiga das suas missões, descendendo das primeiras formas de
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organização policial nas cidades medievais70, isto é, de proteção das terras
e de controle e vigilância dos habitantes de cada feudo, com a finalidade
de manter a ordem.
No entanto, a noção de segurança pública revela-se extremamente
ampla e difusa: ela abarca “todo um conjunto de objetivos atribuídos pelos
textos jurídicos que regulamentam a atividade policial”, mas integra
também as múltiplas e heterogêneas demandas que os cidadãos atribuem
e esperam da polícia. Ela recobre, enfim, “práticas policiais rotineiras, que
as tradições próprias de cada serviço legitimaram pelo registro: ‘Sempre
fizemos assim’”.71
A amplitude do significante “segurança pública” possibilita, ainda,
que o seu significado possa se modificar, conforme os interesses de uma
época, de um local ou de alguma conjuntura72. Compreender essa
elasticidade de conceitos-chave permite lembrar que a ordem imposta,
ainda que busque beneficiar uma maioria, ou todos os cidadãos, jamais
será “uma ordem neutra: de um modo ou de outro, ela se identifica com
as representações sociais e os interesses daqueles que, por caminhos
diversos, estão em condições de influir o conteúdo das tarefas policiais”73.
Após um longo processo de especialização e profissionalização, como
já abordado na retomada histórica das instituições policiais, a função
policial, na maioria dos países, é hoje desempenhada por agentes
subordinados a autoridades públicas, responsáveis por recrutar,
remunerar e controlar esses agentes. São eles profissionais reunidos sob
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organizações burocráticas, hierarquizadas e estruturadas – que vão variar
entre civis ou militares –, especializados no emprego da força, a serviço de
quatro principais atividades: a proteção de pessoas e bens contra agressões
ilegítimas; a detecção e prisão de criminosos, atividade que alimenta o
sistema penal; a coleta e envio de informações às autoridades competentes
sobre atividades que coloquem em risco a organização social e política; e a
manutenção da ordem na rua, especialmente diante de ações políticas não
institucionais, ou não oficiais, como protestos, greves e manifestações
contra essa organização sócio-política vigente.74
Pode-se dizer, afinal, que a missão da instituição policial se confunde
com os interesses das instituições que exercem poder e governo sobre
determinado território, em determinada época e contexto. Na pertinente
indagação de Jean-Claude Monet: “a legitimidade de um governo não
depende, em todo lugar, de sua capacidade de manter a ordem entre as
populações e nos territórios juridicamente submetidos à sua
autoridade?”75. O Estado, representado por um determinado governo em
determinado momento, será tido como legítimo e confiável à medida que
se revelar capaz de prover segurança à população – seja em relação a
ameaças internas, como a violência urbana e os conflitos sociais internos,
seja quanto a ameaças externas, como guerras e conflitos internacionais.
E a polícia é justamente o braço do Estado responsável pela garantia da
ordem social em seu plano interno.
Existe, em suma, um elo que associa diretamente a polícia à própria
ideia de soberania do Estado: “a existência de uma polícia pública é o sinal
indiscutível da presença de um Estado soberano e de sua capacidade de
fazer prevalecer sua Razão sobre as razões dos seus súditos”76. A partir daí,
tal como defende Monet, entende-se que a maneira como essa polícia atua
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e os modelos segundo os quais ela exerce de fato a garantia e manutenção
da ordem pública constituem “apenas” indicadores quanto ao regime
político em vigor e quanto à natureza – mais ou menos democrática – das
relações políticas que prevalecem em determinada sociedade.
Arthur Trindade77 afirma que a forma de atuação das polícias (no
controle da criminalidade ou na repressão de passeatas, por exemplo) é
essencial para entender o regime político vigente numa dada sociedade, da
mesma forma que o seu papel no controle social também revela a forma
de dominação pretendida pelo Estado. Na mesma linha, Rodrigo
Ghiringhelli refere que a administração da justiça penal – e, portanto, não
apenas a polícia, mas todo o sistema de justiça – constitui “um dos setores
mais relevantes para a caracterização de um sistema político como
democrático”78. Isso porque o indicador mais utilizado para aferir o nível
de uma democracia atualmente é a garantia dos direitos humanos, os
quais estão intimamente relacionados à administração da justiça.79 A
defesa ou violação dos direitos humanos – entre os quais se destacam a
liberdade e a integridade física dos indivíduos, a garantia do devido
processo legal e a proteção contra a arbitrariedade do Estado e a tortura –,
será afetada de forma ainda mais direta pela ação das polícias, cuja atuação
normalmente constitui a porta de entrada do sistema de justiça criminal,
tanto para as vítimas quanto para os suspeitos de crimes.
Para visualizar esses indicadores da relação entre polícia e contexto
político, “basta pensar nas relações que os Estados totalitários e os regimes
autoritários mantêm com suas polícias”80, o que não significa dizer que,
mesmo em países onde vige a tradição democrática, não haverá relações
obscuras entre a polícia e o poder político. No entanto, mais do que
77
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qualquer outro regime, a preservação da democracia depende da
qualidade da sua polícia, assim como do respeito, pelos policiais, aos
valores que a fundamentam.
Parte-se, portanto, de uma visão pretensamente realista de que as
instituições policiais estão inegavelmente subordinadas ao poder vigente
de sua época. Não se trata de dizer que a polícia constitui um instrumento
arbitrário nas mãos de uma elite ou grupo social e que não possui cultura
e agência próprias. No entanto, como se verificou a partir da análise
histórica das instituições policiais, resta evidente que a polícia é um órgão
“a serviço” do Estado, e que a sua principal função e/ou os seus métodos
de trabalho poderão variar conforme a orientação dos grupos que detém
o poder sobre esse Estado.
Existe uma relação direta entre polícia e política: em alguns
momentos, essa relação será mais visível, como, por exemplo, a utilização
do aparato policial na repressão de determinada manifestação política; na
maioria das vezes, contudo, essa relação se torna menos perceptível,
gerando a impressão de que a atividade policial é meramente norteada por
normas impessoais.81 Admitir abertamente o seu papel eminentemente
político não significa desvirtuar a função policial: “só os regimes
autoritários podem fingir acreditar que manter a ordem pública é
simplesmente uma questão de técnica”82.
De fato, mesmo considerando que o poder vigente pode cambiar a
sua forma de atuação, são mais as permanências83 do que as mudanças o
que caracteriza o processo histórico de formação e sedimentação das
instituições policiais até atingir a forma que hoje conhecemos como
polícia. Como bem destacado por Monet:
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Mais que o progresso dos efetivos, é a profissionalização que cava o fosso entre
formas antigas e formas modernas de polícia. A noção de ‘polícia moderna’
remete, com efeito, a evoluções precisas que constituem a função policial como
profissão: estabelecimento de critérios meritocráticos – o concurso –, em
matéria de recrutamento; elaboração e transmissão de um saber técnico
através dos processos de formação; remuneração suficiente para que o ofício
policial seja exercido em tempo integral; desenvolvimento, enfim, de uma
identidade profissional que se exprime por uma cultura que tem suas normas,
valores e ritos.84

A polícia no Brasil contemporâneo segue sendo formada
essencialmente por uma bipartição85 entre a Polícia Civil e a Polícia Militar,
ambas subordinadas direta ou indiretamente ao governo estadual de cada
unidade da federação, e não ao governo federal86. Significa dizer, portanto,
que a política de gestão e atuação da polícia poderá variar de estado para
estado e conforme cada governo que se suceda no poder, não havendo uma
orientação uniforme e unificada em termos de polícia no Brasil. No
entanto, como já referido, as permanências históricas fazem com que haja
traços comuns entre as diferentes instituições policiais civis ou militares
dos estados brasileiros. Além disso, a estrutura e as principais funções de
cada instituição policial estão previstas na Constituição Federal, o que
representa um limite ao poder discricionário de cada estado.
Ainda, especificamente em relação às polícias civil e militar – foco do
presente trabalho –, a Constituição define nos parágrafos do artigo 144
que:
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§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Dessa forma, a função policial no Brasil está dividida principalmente
entre essas duas esferas. À Polícia Civil, incumbem as funções judiciárias:
registros de ocorrências, instauração de inquéritos policiais e termos
circunstanciados, investigação de ilícitos penais, realização de perícias e
cumprimento de mandados judiciais, como os mandados de busca e
apreensão ou mandados de prisão oriunda de ordem judicial, como as
prisões preventivas ou temporárias. À Polícia Militar87, por outro lado,
cabem as tarefas de policiamento preventivo e repressivo, de controle de
distúrbios e de manutenção da ordem.88
A Polícia Militar, como o nome sugere, é estruturada nos moldes das
organizações militares: a administração é composta por unidades
operacionais que se denominam “batalhões”, e a carreira policial é dividida
em duas categorias funcionais, a dos praças e a dos oficiais. O comando
das polícias militares estaduais fica a cargo do Comandante Geral da
Polícia Militar, cargo exercido por um oficial da ativa com o posto de
Coronel. A Polícia Civil estadual, a seu turno, é comandada por um Chefe
de Polícia ou Delegado Geral e se organiza de forma bastante
descentralizada, sendo as suas unidades denominadas delegacias de
polícia. Cada uma das delegacias é chefiada por um Delegado titular e pode
contar com mais Delegados de Polícia atuantes, sendo importante referir
87
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que o cargo de delegado somente pode ser ocupado por bacharéis em
Direito. Os quadros da Polícia Civil contam, ainda, com as categorias de
agentes de polícia, de escrivães e de peritos. Tanto o Comandante Geral
quanto o Chefe de Polícia se reportam ao Secretário Estadual de Segurança
Pública, nomeado pelo governador de cada estado.89
Embora o senso comum apresente uma tendência a atribuir à Polícia
Militar a incidência majoritária dos índices de violência policial e, portanto,
associar violência com militarismo, o mesmo não corresponde à realidade.
O que se verificou a partir de etnografias e estudos realizados desde o final
do século passado no Brasil é que a Polícia Civil também permanece
reproduzindo comportamentos violentos em sua prática cotidiana: a
tortura, por exemplo, constitui ainda hoje nas delegacias de todo o Brasil
uma verdadeira “técnica de investigação”90. No presente trabalho,
portanto, o comportamento e a violência policial sob enfoque são aqueles
apresentados pelas instituições policiais militares e/ou pelas instituições
civis, de forma que se possa estabelecer uma análise de ambas as práticas
policiais que figuram como alvo de controle da audiência de custódia.
É importante ter em conta, ainda, que quando se fala em análise do
comportamento de agentes policiais ou análise da prática policial, não se
remete a perfis individuais ou comportamentos singulares de alguns
agentes policiais. Como bem apontado por Arthur Costa91, existem
diferentes estruturas política, social e normativa que moldam esse
comportamento, seja coibindo ações violentas, seja incentivando, não
sendo possível explicar o fenômeno da violência policial simplesmente a
partir de motivações individuais. Na mesma linha, Vargas e Solares
apontam que as más condutas policiais “têm por trás aspectos
institucionais fundamentais (a seleção, o treinamento, os incentivos, a
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cultura policial, a supervisão, etc.)”92. Dessa forma, a análise ora
desenvolvida concentra-se nas instituições policiais e, portanto, nas
práticas institucionalizadas. Tais práticas se reproduzem de maneira
informal, não explícita e quase invisível a olhos desatentos.
Nesse sentido, pelo olhar da antropologia, Marcus Cardinelli destaca
que os atores policiais possuem parâmetros de pensamento e de ação e
que as suas práticas são informadas por valores e por ideologias próprias,
diferentes daquelas que orientam outros julgamentos. São valores
culturais “fortemente enraizados dentro das instituições policiais e se
constroem a partir de uma visão autoritária”. E prossegue:
Desse modo, o que os policiais fazem não é um mero agir em contradição com
a norma positivada. Mas um pautar-se por outra norma: a policial. Não são
desvios de conduta. Estão, na verdade, fazendo aquilo que o seu senso de
justiça orienta fazer. Por um lado, existe um movimento impulsionado por
alguns juristas que propõe a construção de penas alternativas ou medidas
substitutivas da prisão. Por outro, existe um corpo de normas pelo qual a
polícia se pauta que são informadas por valores repressivos e retributivos.
Existe, assim, uma teoria nativa que orienta as decisões e o fazer policial.93

Um dos elementos cruciais de análise das práticas policiais
contemporâneas e dessa “norma policial” é a formação institucional de
agentes policiais civis e militares. As academias de formação constituem a
principal base estrutural que funda o comportamento policial, o qual se
dissemina formal e informalmente, sedimentando ao longo do tempo as
práticas usuais de cada instituição. Como ressaltado por Kant de Lima94,
um dos mais importantes etnógrafos em matéria de polícia, o tipo de
formação que recebem as polícias, tanto civis quanto militares, é uma
92

VARGAS, Ernesto López Portillo; SOLARES, Verónica Martínez. Controles internos policiais ou como a polícia vigia
a polícia. In: CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline; BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e Sociedade:
práticas e saberes latino-americanos. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2007, p. 368.
93

CARDINELLI, Marcus José da Silva. Justiça, fianças e representações na polícia civil. Sistema Penal & Violência,
Porto Alegre, v. 7, n. 2, p. 148-159, jul.-dez. 2015, p. 150.
94

LIMA, Roberto Kant de. Éticas e práticas na segurança pública e na justiça criminal. In: LIMA, Renato Sérgio;
RATTON, José Luiz; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de (org.). Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014, p. 475.

Laura Gigante Albuquerque | 103

formação de caráter repressivo, dogmático e instrucional, não apenas por
ser ligada ao sistema punitivo, mas também por ser inspirada na formação
militar. Trata-se de uma formação centrada na obediência rígida aos
cânones da lei, da disciplina e da hierarquia – não apenas para a polícia
militar, mas também no âmbito da polícia civil.
A atividade policial é norteada principalmente pelo sistema de justiça
criminal brasileiro. No que tange à polícia civil, uma de suas principais
funções é a condução do inquérito policial, ou seja, da investigação
criminal95. Previsto e regido pelo Código de Processo Penal, o inquérito
constitui uma etapa preliminar do processo criminal, sendo um
procedimento administrativo voltado para a apuração da existência de
fatos que podem constituir crime e para o estabelecimento de sua provável
autoria. O inquérito policial, embora não seja procedimento obrigatório, é
o expediente que normalmente dá suporte para o oferecimento de uma
denúncia pelo Ministério Público, ou seja, de uma acusação formal, a qual
deve vir sempre embasada em indícios de materialidade e autoria96.
Em que pese seja uma etapa preliminar, os autos do inquérito policial
integrarão os autos do processo criminal instaurado, de modo que os
elementos (depoimentos, interrogatórios, documentos, perícias e
confissões) produzidos nesta fase inquisitória – sigilosa, sem garantia dos
direitos atinentes ao devido processo legal e voltada ao descobrimento de
uma “verdade real”97 – influenciam diretamente o(s) julgador(es). O
95
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controle do inquérito policial cabe, em tese, ao Ministério Público;
entretanto, na prática, esse controle é meramente formal – muitas vezes o
primeiro contato efetivo do Promotor de Justiça será no momento de
redigir a denúncia –, havendo uma grande autonomia da polícia na
condução dessa atividade.98
Considerando a sua autonomia e importância, o inquérito policial
constitui, muitas vezes, uma moeda de troca nas mãos de determinados
policiais99, embora a instauração do inquérito seja formalmente
obrigatória sempre que a autoridade policial tiver conhecimento de fato
supostamente criminoso. O alto número de notícias de crimes,
principalmente através dos boletins de ocorrência, permite que haja um
filtro (político) em relação às prioridades que nortearão o trabalho policial,
e este se desenvolve eminentemente com base em estereótipos dos
suspeitos ou dos “criminosos”100.
Ademais, a autonomia operacional concedida à polícia civil permite,
também, o uso massivo da violência como instrumento de trabalho101: a
despeito de ser ilegal e constituir crime no ordenamento brasileiro, a
tortura é prática corrente em investigações policiais, que se orientam pela
busca desatinada de uma suposta verdade, e serve principalmente para a
obtenção de informações ou de confissão pelo próprio suspeito:
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A necessidade de descobrir a verdade através da confissão torna-se
responsável pelo uso socialmente legitimado da tortura como técnica de
investigação.
A tortura física é cometida, evidentemente, contra a lei e contra a definição
legal brasileira de direitos humanos. Esta prática está tão profundamente
arraigada na rotina da polícia que, quando esta é impedida de usá-la, o fracasso
da investigação é quase certo.102

A legitimação social da tortura decorre principalmente dessa
necessidade de construção de verdades jurídicas, de “descoberta” de
verdades reais, levando a polícia brasileira a enfrentar um paradoxo: é
uma agência de vigilância e também um ramo auxiliar do Judiciário, e
representa uma agência não-oficial de julgamento e punição de certos
criminosos. “Certos criminosos”, porque a tortura é empregada
principalmente em face daqueles classificados como “marginais” –
delinquentes, pertencentes a classes inferiores, em sua maioria negros e
sem escolaridade. Via de regra, salvo por equívoco na análise do suspeito,
a tortura não será praticada contra pessoas ligadas a qualquer grupo com
status político, econômico e social suficiente para conferir visibilidade e
responsabilização pelo abuso policial.103
No que tange à Polícia Militar, a conflitualidade também integra as
práticas cotidianas. Como bem aponta Júlio Consul, a implicação do
policial militar com o seu trabalho é maior do que em muitas outras
profissões: legalmente, as obrigações dos agentes policiais não terminam
com a sua jornada de trabalho, mas são suportadas vinte e quatro horas
por dia. Além disso, o policial militar carrega consigo uma simbologia de
autoridade, moralidade e ordem, o que causa certo afastamento da
população, reforçado pela posição (ainda que inconsciente) de colocar-se
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“na defensiva” e vigilante, sempre identificando perigos em potencial.104 O
treinamento eminentemente militar recebido pelos policiais militares,
direcionado ao enfrentamento de um “inimigo” e calcado em uma lógica
de guerra, contribui para um padrão de atuação violento e não preparado
para realizar o policiamento de forma respeitosa aos direitos e anseios dos
cidadãos.105
A Polícia Militar é o corpo policial fardado, responsável pelo
policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública, que invoca
como valores fundamentais a hierarquia e a disciplina. No entanto,
diferentemente do Exército, a atividade cotidiana da polícia militar em sua
atividade ostensiva envolve um alto número de deliberações e tomadas de
decisão particulares, contingenciais, o que implica um elevado grau de
discricionariedade dos chamados agentes de ponta106. De fato, o espaço de
interação entre policiais e cidadãos ou “civis”, extremamente capilarizado,
acaba por configurar um espaço de invisibilidade, “aberto a toda sorte de
interpretações e negociações privadas, cujos piores produtos, sabemos, são
a violência arbitrária, o abuso de poder, a discriminação e a corrupção”107.
Jacqueline Muniz atenta que muitas vezes os cotidianos encontros
entre policiais militares e cidadãos costumam ser marcados pelo receio
mútuo, quase como se pertencessem a dois mundos radicalmente
distintos.108 Ainda assim, a sociedade não deixa de necessitar e procurar
sempre que precisado trabalho da polícia. O policial militar atende a uma
gama de funções, que vão desde orientações até atendimentos e, claro,
passam pela “repressão aos crimes”, tida como a principal atividade
104
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policial.109 Para Monjardet110, o patrulhamento da via pública é um
exemplo típico do trabalho policial e apresenta dois aspectos: o de
vigilância (a espreita) e o de disponibilidade (o socorro de urgência).
Acerca do que hoje denominamos “patrulhamento ostensivo”, Bayley
assevera que
[...] a atribuição designada para a maior parte dos policiais em todo o mundo
é o patrulhamento. Contudo, patrulhamento é uma atividade multifacetada.
Oficiais de patrulha são pau-pra-toda-obra.111

Essa pluralidade de funções torna difícil a delimitação das funções do
policial militar. No entanto, como pontua Júlio Consul, grande parte das
intervenções é decorrente da ausência ou falência de outros órgãos do
Estado, e frequentemente a polícia é o único serviço público disponível a
certos estratos da sociedade e em certas localidades do país. De fato, entre
as instituições policiais é a Polícia Militar que mantém uma relação mais
direta com a comunidade. No entanto, o autor alerta que isso traz algumas
consequências negativas à Brigada Militar112: a instituição policial militar
torna-se um “‘faz-tudo’, e com isso, tanto dificulta a sua relação com os
demais entes públicos, como entre a polícia e os cidadãos e, também, na
maneira de exteriorizar o resultado de sua atuação”113.
Conforme visto até aqui, as instituições policiais civil e militar
possuem escopos diversos, os quais estão expressos na Constituição
Federal e nas várias legislações que orientam a organização e o trabalho
109
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policial. No entanto, embora direcionadas a finalidades diversas, tanto a
polícia militar quanto a civil gozam de uma alta dose de discricionariedade
no exercício das suas funções. O trabalho policial constitui-se, muitas
vezes, pela necessidade de um agir rápido e eficaz – o que significa uma
diminuição na capacidade de anteceder-se a ação (ou inação) por uma
reflexão profunda sobre a situação. Na mesma linha, os dizeres de Muniz
e Proença Jr.:
O poder de decidir sobre a ação policial mais adequada a um certo tipo de
evento, ou mesmo de decidir agir ou não agir numa determinada situação
diante de um evento ou de sua antecipação, revela que a tomada de decisão
discricionária é a práxis essencial da polícia, do exercício do mandato policial.
[...]
A ação policial responde a demandas inadiáveis, a atos ou fatos que estão em
curso e que têm que ser enfrentados, encaminhados, no “agora”. Por isso, a
ação policial se dá num tempo presente que é estendido pela duração, pelas
necessidades de resolução, da ação.114

Como ressaltado por Jacqueline Muniz, uma das visões mais
problemáticas neste âmbito é o de que o trabalho policial consiste tão
somente em “fazer cumprir a lei”, o que origina uma visão legalista de que
a polícia está sempre aplicando a legislação e dificulta a compreensão da
atuação policial nas sociedades democráticas. Segundo a autora, o trabalho
policial se realiza mediante tomada de decisões discricionárias que, por sua
vez:
resultam da convergência entre os determinantes políticos, legais, normativos
e técnicos que informam o mandato policial e as exigências contextuais e
idiossincráticas oriundas de cada situação particular. Delas se extrai um acervo
de conhecimentos, um saber prático, uma práxis que orienta o
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comportamento policial, no qual o conjunto de leis existentes é uma entre
outras referências relevantes a serem consideradas.115

Portanto, conforme se verá mais adiante ao tratar-se do controle
interno e externo da atividade policial, quaisquer que sejam os
mecanismos de fiscalização das polícias, é preciso ter em conta que as
discricionariedades são inerentes à realização desse trabalho. O poder
outorgado às instituições policiais pressupõe essa discricionariedade,
principalmente frente a situações imprevistas e/ou que ofereçam risco à
integridade de outras pessoas e do próprio agente. Frequentemente “a
iniciativa da ação policial resulta de uma avaliação ad hoc pelo agente
policial”116.
Caracterizar como discricionário não significa sustentar um poder
ilimitado ou arbitrário: o fato de a ação policial se dar em um tempo
presente, cujas condições e circunstâncias se revelam apenas em concreto
e exigem uma rápida resolução, é que leva justamente à necessidade de se
aprimorarem os mecanismos de fiscalização dessa atividade. Fiscalização
a posteriori, como será aprofundado no próximo capítulo, uma vez que a
tentativa de determinação prévia de toda e qualquer ação inviabilizaria o
trabalho policial, mas que ainda assim gera um sistema de
responsabilização por ações (ou omissões), bem como o estabelecimento
de limites e diretrizes para o exercício de poder pelo agente policial.
Outra característica importante do agir policial é a sua seletividade.
Ainda que não seja possível concordar com a perspectiva de que a polícia
serve tão somente “às elites”, tanto a polícia civil quanto a militar seguem
centrando o seu trabalho e as suas operações no controle de pessoas
marginalizadas. A seletividade é inerente ao trabalho policial,
considerando a ausência de estrutura e recursos para perseguir
115
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absolutamente todos os crimes117. Diferentemente das históricas
instituições da Guarda Real e da Intendência Geral de Polícia, o foco de
atuação das polícias atuais não é mais a figura dos “vagabundos” e dos
“escravos de má conduta”. Nem por isso, porém, deixam as instituições
policiais de agir primordialmente contra os grupos mais vulneráveis da
sociedade. Apesar de a polícia federal ter-se voltado para a persecução do
crime organizado nas últimas duas décadas, as polícias estaduais – civis e
militares – continuam intervindo “principalmente na repressão violenta
das favelas e dos bairros pobres nas regiões metropolitanas e capitais”118.
Na síntese de Júlio Consul, “nessa vivência cotidiana das contradições
sociais, os policiais vivem o contra-senso de serem cobrados por aplicarem
uma lei que não é lei para todos”119.
Embora não seja abordado com tanta frequência quanto as práticas
violentas e autoritárias, existe outro problema que perpassa o cotidiano
das polícias brasileiras: as práticas rotinizadas de corrupção120. Como bem
demonstrado pela pesquisa etnográfica de Kant de Lima, há uma relação
histórica entre a polícia e os “banqueiros”, como são chamados os donos
de bancas de jogo do bicho. Embora seja uma contravenção penal e,
portanto, ilegal no ordenamento jurídico brasileiro, o jogo do bicho
representa uma prática corrente e extremamente popular, que resistiu e
segue resistindo às tentativas de proibição. Na dinâmica descrita em sua
obra, revela-se que a negociação que garante a continuidade do jogo
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envolve uma “ignorância” da polícia quanto à atividade ilegal e, de outro
lado, a “gratidão” dos banqueiros.121
Como apontado pelo antropólogo, a partir de diversas etnografias
realizadas, fica evidente que os agentes das instituições policiais e judiciais
não se regulam nem pela lei, nem pelas normas internas explícitas (que
resultam muitas vezes de imposições externas à instituição). As suas
práticas se pautam, de fato, por rotinas implícitas de comportamento,
transmitidas tradicionalmente e não explícitas ao observador casual.
Assim, cria-se um abismo entre as regras escritas e abstratas e as práticas
profissionais concretas. Esse abismo perpassa o próprio sistema de
formação escolarizada dos policiais, confrontada com os saberes práticos
(re)produzidos “na rua”, restando evidente que o trabalho policial passa
pelo conhecimento e aplicação dessas éticas, e não pelo apelo à lei ou às
normas explícitas.122
No entanto, não há como pensar em uma dicotomia entre uma polícia
autoritária e um judiciário democrático. Como bem pontuado por Kant de
Lima, apesar dos princípios constitucionais e democráticos que
teoricamente vigem no âmbito judicial (e deveriam nortear também a
polícia), as práticas policiais são um complemento do sistema de justiça, e
não uma violação dele:
[...] a polícia é freqüentemente acusada de distorcer a aplicação das leis
estatuídas e dos princípios e dispositivos constitucionais. Entretanto, uma
análise mais acurada do sistema judicial em sua totalidade evidencia que a
polícia representa na realidade uma gradação extra-oficial de autoridade, que
serve para complementar o sistema judicial oficial.123
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Longe de ser um “privilégio” das instituições policiais, pode-se dizer,
na lição de Rodrigo Azevedo, que a seletividade, a reprodução da
desigualdade social, a tortura, o abuso de poder, a corrupção e a supressão
de garantias são características estruturais do sistema penal no Brasil124. A
observação é pontuada também por Arthur Trindade, ao referir que o
sistema judiciário “influencia fortemente o próprio papel da polícia na
estrutura de controle social do Estado”125. Na ordem política teoricamente
igualitária estabelecida no Brasil, a polícia atua como bode expiatório da
própria ideologia jurídica já bem disseminada: aplica-se desigual e
arbitrariamente a lei, evitando que “criminosos em potencial” ou
“marginais” beneficiem-se dos dispositivos constitucionais (ou, como
atualmente tanto se critica, que “abusem” dos direitos humanos). Em
certos casos, no entanto, especialmente quando o suspeito pertence às
classes média ou alta, a polícia aplica a lei e atua de forma compatível com
os seus limites, restabelecendo a fé da sociedade em geral nos princípios
democráticos igualitários.126
Casos de abuso e violência policial ocupam manchetes brasileiras
diariamente. No entanto, para além de episódios de uso abusivo da força
policial com maior repercussão midiática, Sérgio Adorno e Camila Dias
atentam que essas condutas não são excepcionais: “tratam-se de práticas
constitutivas do modelo pelo qual as forças de segurança lidam com os
desafios impostos pela necessidade – e a sua incapacidade – de impor a lei

restabelece a fé dos não-marginais nos princípios democráticos igualitários do sistema político brasileiro. De fato, as
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e a ordem nos marcos do Estado de Direito”127. Não se está a dizer que
todos os policiais são violentos e que abusam da força física: como já
ressaltado acima, o foco são as práticas institucionais disseminadas,
embora seja sabido que sempre haverá exceções128.
De fato, de acordo com os últimos Anuários Brasileiros de Segurança
Pública129, bem como estudos e relatórios da Anistia Internacional130, a
polícia brasileira é a que mais mata, e também a que mais morre. Portanto,
uma das características que cerca essas instituições é a violência: a
violência de sua ação, a violência que encontra nas ruas e também a
violência que sofre. E, no entanto, o aumento da truculência não significa
a redução da criminalidade. Pelo contrário, os níveis de criminalidade e
violência seguem crescendo anualmente. A atuação da polícia, longe de
“combater” a violência urbana, contribui para o aumento da cultura e das
práticas sociais violentas:
Assim se formam as práticas de violência policial contra os pobres em geral e
as práticas sociais de violência dos jovens pobres entre si numa sociedade
fragilmente governada pela lei e em um Estado que nunca teve o monopólio
legítimo da violência.131

Como já observado desde o final do século passado, apesar de ainda
constituírem práticas socialmente legitimadas, os estudos vêm apontando
um declínio do consenso em relação ao apoio popular às operações
policiais:
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Os policiais são percebidos como pessoas que aplicam a lei, de modo pouco
satisfatório. A organização policial tornou-se uma organização complexa,
afastada das comunidades locais, constrangida a recorrer prioritariamente à
força mais do que ao consenso na contenção da ordem pública.132

Ainda assim, as condutas de abuso e autoritarismo seguem
perpassando as práticas rotinizadas de agentes policiais brasileiros. Com
efeito, um dos principais desafios em sociedades de frágil tradição
democrática, como a sociedade brasileira, é superar o perfil autoritário das
agências policiais. Desde a perspectiva internacional, percebe-se o quão
árdua é a tarefa de construção de uma polícia ao mesmo tempo eficiente e
democrática, que paute seu desempenho na ordem legal, sem ser violenta,
mas que seja eficiente no sentido de contribuir para uma redução das taxas
de criminalidade133.
2.3 A violência policial como problema endêmico: do enfrentamento
necessário
A violência e a tortura policial constituem uma questão latente na
realidade brasileira e revelam um paradoxo: embora seja um problema
amplamente conhecido pelos pesquisadores e profissionais com atuação
no sistema de justiça criminal, trata-se de um dos crimes com maior cifra
oculta, justamente por ser uma prática clandestina e, ao mesmo tempo,
legitimada por boa parte da sociedade134.
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A própria definição do conceito de tortura é algo extremamente difícil
e obscuro, considerando o seu caráter histórico – o que gerou uma grande
variação conceitual, a depender do momento e do lugar em que se está
analisando a tortura135. A Convenção contra a Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis Desumanos ou Degradantes adotada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1984 e ratificada pelo Estado
brasileiro em 1989 define a tortura como:
qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma
terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou
uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de
intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo
baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou
sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no
exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu
consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou
sofrimentos que sejam conseqüência unicamente de sanções legítimas, ou que
sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.136

A tortura é vedada, ainda, por diversos tratados internacionais já
ratificados pelo Brasil, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos137 de 1966, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos138 de
1969 e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura139 de
1985. Além disso, a Constituição Federal estabelece, no inciso III do artigo
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5º, que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante”, determinando que a prática da tortura é crime
inafiançável (inciso XLIII).
A tipificação do crime de tortura no Brasil somente se concretizou
com a Lei n. 9.455 de 1997, que assim prevê:
Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causandolhe sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de
terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma
de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida
de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato
não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

Como se percebe a partir da análise da Lei n. 9.455/1997, a definição
do crime de tortura é ampla e abarca diversas práticas, que vão desde o
sofrimento mental/psicológico, até o sofrimento físico. A Lei ainda prevê
algumas causas de aumento de pena, por exemplo, em caso de
cometimento do crime de tortura por agente público, como poderiam ser
enquadradas as práticas de violência e tortura cometidas por agentes
policiais.
Além da tortura, a violência estatal pode ocorrer sob outras diversas
formas: abuso do direito de utilização da força física “necessária” para a
detenção de pessoas; uso de violência para controlar e dispersar
manifestações públicas; abusos físicos e psicológicos contra presos e
custodiados em estabelecimentos prisionais ou em delegacias de polícia;
execuções sumárias de suspeitos (muitas vezes ocultadas sob a forma de
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“autos de resistência”140 ou alegações genéricas de legítima defesa); e
massacres nas áreas rurais, especialmente contra comunidades indígenas
e membros do Movimento dos Sem Terra (MST), normalmente em ligação
direta com as elites locais.
Como já explicitado, a polícia é o braço do Estado responsável pela
promoção do controle social, possuindo uma presumida legitimidade para
o uso da força. De acordo com Jean-Claude Monet, a polícia tem a
possibilidade de utilizar a coerção física para manter um certo nível de
ordem e de segurança, pela aplicação das leis e regulação dos conflitos
interindividuais, incumbindo-lhe quatro grandes tipos de atividade:
a proteção das pessoas e dos bens contra as agressões ilegítimas de outrem; a
provisão do sistema penal graças à detecção e prisão dos criminosos; a
manutenção da ordem na rua, especialmente diante das formas de acções
políticas extra-institucionais; a coleta e a transmissão, às autoridades políticas
no local, de informações sobre toda uma gama de atividades que, de perto ou
de longe, pareçam pôr em causa os fundamentos da organização social e
política.141

No entanto, a violência policial no Brasil ultrapassa os limites da
coerção inerente à atividade policial. Como visto no tópico anterior, as
práticas violentas e abusivas integram o comportamento habitual de
agentes e instituições policiais. Seja no policiamento ostensivo, pela polícia
militar, seja dentro das delegacias de polícia civil, no âmbito de
investigações policiais, a violência e a tortura policial constituem
instrumentos informais do trabalho policial e integram a ética policial
socialmente aceita. A violência policial, para além de não ser combatida, é
legitimada, por representantes políticos, pela mídia e por membros do poder judiciário, por meio de um discurso de guerra que busca justificar as
mais terríveis atrocidades, sob o argumento de se estar combatendo um
140
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inimigo comum. Policiais sem condições mínimas de trabalho são incentivados e estimulados a arriscarem a sua própria vida em nome dessa
suposta guerra, como bem frisado no 10º Anuário Brasileiro de Segurança
Pública:
O discurso/mito do policial herói e da segurança pública a partir da guerra ou
do inimigo, tão prontamente falado e defendido por parcela da população e
por autoridades legislativas, executivas e judiciárias, tem algumas finalidades,
dentre elas a de justificar a incompetência, a omissão e o abandono total da
segurança pública como política pública permanente, bem como instigar os
policiais que ficam a continuarem no matar e morrer diário em nome do
“homem de bem”, em nome da “paz”.142

A violência policial tem sido periódica e insistentemente denunciada
por organismos nacionais e internacionais que atuam na defesa dos
direitos humanos, embora, como já referido, os casos registrados
correspondam a uma ínfima parcela do que realmente ocorre no cotidiano
das nossas delegacias e prisões.143 Recentemente, o 11º Anuário Brasileiro
de Segurança Pública de 2017144 revelou que em torno de 4.222 pessoas
foram vítimas de mortes decorrentes da atuação policial no ano de 2016
(que representou um crescimento de 25,8% em relação ao ano anterior145). O temor e a desconfiança quanto à atividade policial no Brasil são
reveladas pelas respostas da população à pesquisa: 59% têm medo de ser
vítima de violência da Polícia Militar e 70% acham que as polícias
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exageram no uso da violência, muito embora 57% da população acredite
que “bandido bom é bandido morto”146.
Mesmo com a Constituição Federal de 1988, que representou um
significativo avanço na institucionalização de direitos humanos, e quase
três décadas depois dela, a relação entre as polícias e os cidadãos no Brasil
segue perpassada “pela desconfiança, pelo abuso de poder e pela falta de
critérios para o uso da força produzindo altas taxas de letalidade e de
vitimização policial”147.
De fato, o fim da Ditadura Civil-Militar e a redemocratização não
foram capazes de alterar “as estruturas da polícia, tradicionalmente
comprometidas com a proteção das elites e do estado e a supressão dos
conflitos sociais”148. Nesse sentido, aponta-se que após o período de
redemocratização, enquanto as classes média e alta gradativamente foram
deixando de temer a polícia, esse mesmo medo não desapareceu nas
favelas, uma vez que a polícia não apenas não representava uma fonte de
segurança dos seus moradores, como frequentemente agia de forma
arbitrária como agente de força.149 Autores como Sérgio Adorno vêm
denunciando que até o momento ainda não houve, de fato, a instauração
de um Estado Democrático de Direito, pois persistem as graves e sistemáticas violações a direitos humanos, “produtos de uma violência endêmica
radicada nas estruturas sociais, enraizada nos costumes, manifesta, quer
no comportamento dos grupos da sociedade civil, quer nos agentes
incumbidos de preservar a ordem pública”150.
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Como bem apontado por Julita Lemgruber et al, boa parte das
mazelas da polícia brasileira podem ter a origem mais próxima apontada
para a ditadura e para a transição incompleta para a democracia. Contudo,
não há como identificar tais problemas como simples “resquícios” do
período autoritário, uma vez que as evidências históricas “apontam raízes
muito mais antigas e profundas para o arbítrio policial”151. À mesma
conclusão podemos chegar a partir da análise da formação das instituições
policiais no Brasil realizada no capítulo 3.1, e a sua íntima relação com a
ideia de um controle social realizado – muitas vezes à margem das leis –
contra aqueles que não se enquadravam no comportamento social
entendido como adequado pela elite política.
Nada obstante, é possível apontar que “o período ditatorial contribuiu
sobremaneira para a naturalização da violência no âmbito das instituições
de segurança pública” ao sistematizar a tortura como mecanismo de
investigação e possibilitar a consolidação de um padrão de atuação policial
violento e autoritário152, embora tais traços já existissem na história e na
cultura das instituições estatais brasileiras.
No ano de 2001, a Anistia Internacional publicou o relatório
denominado “Eles nos tratam como animais”, um trabalho sobre tortura
e maus-tratos no Brasil. Neste documento, a Anistia Internacional revelou
a sua preocupação com a “impunidade generalizada para os perpetradores
da tortura, agravada por omissão sistemática na aplicação da Lei da
Tortura”. Ainda, foi apontado o “fracasso do governo federal para garantir
a plena implementação da Lei da Tortura [...], o que inclui a monitoração
do uso da tortura e a introdução de salvaguardas contra as falhas do
sistema da justiça criminal”153.
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Na precisa análise da Anistia Internacional, os métodos policiais
empregados no Brasil refletem uma herança do regime militar e, ao
mesmo tempo, o aumento da pressão (que já em 2001 existia) para que se
detenha a onda de crimes urbanos violentos. Assim, de acordo com o
relatório:
Forças policiais com treinamento inadequado e recursos insuficientes, sob
pressão constante para lidar com índices crescentes de criminalidade,
continuam empregando métodos policiais repressivos que dependem de
violações disseminadas dos direitos humanos. A tortura e os maus-tratos são
substitutos de facto para técnicas de investigação profissionais e científicas, na
quase totalidade dos casos.154

Entre as formas de tortura relatadas à Anistia Internacional, foram
destacados relatos de detidos sobre: aplicação de eletrochoques;
espancamento com palmatória, uma pá de madeira larga, com cabo curto;
submersão da cabeça em saco plástico cheio de água até o afogamento
parcial; execuções fingidas; ou o pau-de-arara, onde as vítimas são
penduradas de cabeça para baixo e espancadas ou submetidas a
eletrochoque. No caso de mulheres, foram relatados, ainda, casos de
coerção sexual ou humilhação sexual, além dos espancamentos155.
Menos de cinco anos depois da publicação do relatório sobre tortura
e maus-tratos, a Anistia Internacional publicou um novo relatório, agora
denominado “Eles entram atirando”, sobre a realidade do policiamento em
comunidades socialmente excluídas. De acordo com o documento, são
corriqueiras as violações de direitos humanos nas favelas e a “maioria das
vítimas da violência policial são jovens pobres, negros ou pardos, sendo
que a experiência de muitos moradores é de uma polícia corrupta, brutal
e que deve ser temida”. Ainda, segundo a Anistia Internacional, as
autoridades federais e estaduais, apesar de condenarem publicamente a
154
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repressão e as violações de direitos humanos, reforçam amplamente o seu
uso.156
O relatório “Eles entram atirando” chamou atenção para uma
questão que deve ser pontuada quando se pesquisa o tema da violência
policial: o seu caráter seletivo e desigual, à luz do próprio sistema de justiça
criminal. Isso porque é amplamente sabido que a violência estatal não
atinge igualmente a todos os cidadãos, como bem apontado por Vanessa
Gonçalves:
Do ponto de vista da repressão, portanto, observa-se um estado de polícia
permanente direcionado aos subcidadãos brasileiros e, simultaneamente, um
Estado de Direito para os cidadãos. A subcidadania [conceito cunhado por
Jessé de Souza] no Brasil convive com a ausência de direitos fundamentais,
permitindo que coexistam dois regimes de governo distintos dentro de um
mesmo Estado.157

Na mesma linha, Roberto Kant de Lima, referindo Roberto DaMatta,
ressalta que a combinação entre princípios constitucionais igualitários e
um sistema hierarquizado da justiça é considerada “como um exemplo do
que os antropólogos brasileiros chamam de dilema brasileiro: a existência
paradoxal de uma ideologia formal igualitária e uma ordem social
hierarquizada”158. Como revelado em sua obra, a tortura física ou
psicológica está profundamente arraigada na rotina da polícia, sendo
usada principalmente quando o suspeito é classificado como marginal –
delinquente ou pertencente a classes inferiores159.
No que tange à forma mais grave de violência por agentes policiais –
a violência letal –, o relatório anual da Human Rights Watch de 2009 destacou que, além da evidência dos altos índices de mortes cometidas pela
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polícia, verifica-se um padrão nos registros oficiais de classificar tais ocorrências como “resistência seguida de morte” ou “autos de resistência”.
Segundo o relatório, “uma análise detalhada dos autos, das declarações de
autoridades e dados estatísticos sugere de forma contundente que uma
parte significativa desses casos são na realidade execuções extrajudiciais”160. No entanto, ao registrar as mortes como atos de legítima defesa dos
policiais, normalmente sob a alegação de que houve tiroteio com os supostos criminosos, as mortes decorrentes de intervenção policial ganham
contornos de legalidade. A partir do registro de ocorrência como “auto de
resistência”, os esforços investigativos centram-se menos na verificação da
veracidade do relato ou na responsabilização dos agentes policiais, e mais
na busca de informações que auxiliem a enquadrar a vítima letal como
“criminoso”, a fim de tornar ainda mais “justificável” a ação policial.161
Em visita realizada ao Brasil no ano de 2011, o Subcomitê de
Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes da ONU (Organização das Nações Unidas) também
apresentou diversas críticas quanto à tortura e maus-tratos praticados
pelos agentes estatais brasileiros162. No que concerne às detenções
policiais, o relatório expôs diversas violações de direitos, tais como a
ausência de informação dos direitos da pessoa detida, a impossibilidade de
informação da prisão a uma pessoa de confiança escolhida pelo detido, a
manutenção de pessoas em delegacias por longos períodos de tempo, entre
outros.
No que tange à tortura e aos maus-tratos policiais o Subcomitê
apontou “diversas e consistentes alegações”, que incluem “ameaças,
chutes e socos na cabeça e no corpo, além de golpes com cassetetes”. Os
atos de violência e maus-tratos ocorreram sob a custódia policial, mas
160
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também em ruas, dentro de casas, ou em locais ermos, no momento da
prisão. As práticas de tortura foram descritas pelas pessoas detidas como
violência gratuita, com a finalidade de punição, e como meio para extrair
confissões, além de meio de extorsão.
De acordo com o relatório, uma prisioneira relatou ter sido estuprada
por dois policiais no período em que esteve sob sua custódia. Outro
prisioneiro relatou alguns métodos de tortura utilizados em seu
interrogatório: asfixia, por meio da colocação de um saco plástico em sua
cabeça, choques elétricos, ameaças psicológicas e banhos frios, durante um
período de seis dias. O Subcomitê recebeu relatos de tortura, ainda, “em
viaturas policiais, incluindo superlotação de veículos e detenção
prolongada nas viaturas, além de espancamentos durante a
transferência”.163
No ano de 2016, entre 19 e 30 de outubro, o Subcomitê de Prevenção
da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes (SPT) da ONU realizou nova visita a diversos estados
brasileiros, voltando a detectar graves violações a direitos humanos. No
relatório final164, entregue às autoridades brasileiras em novembro de
2016, o Subcomitê demonstra preocupação com o grande número de
relatos de tortura e maus tratos por parte da polícia militar. Reiterando as
considerações já realizadas no relatório de 2012, o SPT denuncia a
persistência das violências e abusos por policiais e por agentes
penitenciários, dentro do sistema de justiça criminal brasileiro.
O relatório do Subcomitê da ONU recomenda, principalmente, o
desenvolvimento de um treinamento adequado aos agentes policiais, que
priorize uma cultura de tolerância e que privilegie métodos não letais de
apreensão de suspeitos e técnicas modernas de investigação forense.
Recomendou, ainda, a imediata implementação de mecanismos para
garantir a instauração de investigações sempre que houver uma alegação
163
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de tortura, e a aplicação medidas disciplinares apropriadas e/ou o
ajuizamento de processos criminais sempre que as investigações
revelarem tais atos.
O SPT também apontou que as práticas de tortura e maus tratos não
são identificados pelos funcionários dos Institutos Médico-Legais (IMLs),
uma vez que os exames são realizados de forma superficial e inefetiva, sem
que se questione aos presos os motivos dos seus ferimentos ou de que
forma eles foram tratados pelas autoridades policiais. O relatório revela
preocupação com a falta de independência dos IMLs, que permanecem
subordinados às autoridades administrativas da polícia ou da segurança
pública. Por fim, segundo o Subcomitê, “a ausência de esforços para
identificar e investigar a tortura praticada por autoridades policiais
equivale a impunidade e perpetua um ciclo de tortura e maus-tratos”165.
É importante salientar que essas práticas de violência policial são
legitimadas institucional e socialmente, não sendo fruto apenas de ações
individuais (ou da velha atribuição a “algumas maçãs podres”166). Como
apontado por Holloway, “a história do que hoje denominamos brutalidade
policial não é o resultado involuntário da incorporação de sádicos amorais
num setor repulsivo do serviço público”167. Pelo contrário, à polícia era
designado esse papel disciplinador, bem como o poder de castigar, e
mesmo após as reformas de 1871 – com a retirada das funções judiciais da
polícia – “a detenção correcional sem acusação formal continuou sendo a
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sina de milhares de indivíduos todos os anos, escravos e livres”, sendo
incorporada ao que Larissa Urruth denomina “habitus policial”168.
Pode-se falar, portanto, que a violência policial é um problema
endêmico, no sentido de não ser uma novidade ou um “surto” ocorrido em
determinado período histórico. A violência policial é verificada em diversos
períodos da História do país e faz parte da cultura, não apenas do policial,
mas também da população brasileira. Como bem apontado por Arthur
Trindade, a permanência do autoritarismo nas práticas policiais – assim
como no sistema de justiça criminal como um todo169 – é fruto de um
padrão de relação entre a polícia e os cidadãos que já se encontra há muito
perpetuado em nossa sociedade:
A violência policial não é novidade no Brasil. Ao contrário, é resultado de uma
longa tradição de práticas autoritárias do Estado contra determinados
segmentos da sociedade (pobres, minorias discriminadas, dissidência
política). A implantação de um regime democrático, a partir de 1985, não
coibiu a manutenção dessas práticas. Essa continuidade refere-se à
perpetuação de um padrão específico de relação entre as polícias e a sociedade,
marcado pela violência e arbitrariedade.170

Como aponta Rodrigo Ghiringhelli, esforços para construir uma
política de segurança pública comprometida com a garantia dos direitos
humanos têm sido “bloqueados pelo populismo punitivo, pelas sucessivas
crises econômicas, pelo endividamento público e pelas resistências
corporativas de estruturas policiais corruptas e violentas”171. Como bem
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PEREIRA, Larissa Urruth. Habitus policial: uma análise sobre os processos de sujeição criminal e seletividade
penal na polícia civil. Porto Alegre: PUCRS, 2016, 143f. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais) Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: PUCRS, 2016.
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“Esse autoritarismo socialmente implantado persiste também naquilo que podemos chamar de ‘microdespotismo’
da vida diária, que se manifesta na forma de racismo, sexismo, elitismo e outras hierarquias socialmente
entrincheiradas.” PINHEIRO, Paulo Sérgio. Violência, crime e sistemas policiais em países de novas democracias.
Tempo Social; Revista de Sociologia da USP, São Paulo, vol. 9, n. 1, p. 43-52, maio de 1997, p. 47.
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COSTA, Arthur Trindade Maranhão. Entre a lei e a ordem: violência e reforma nas polícias do Rio de Janeiro e
Nova York. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004, p. 86.
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AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Justiça Penal e Segurança Pública no Brasil: causas e consequências da
demanda punitiva. Revista Brasileira de Segurança Pública, São Paulo, a. 3, n. 4, p. 94-113, mar./abr. 2009, p. 99100.
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destaca o autor, há um fenômeno preocupante em vigor: se durante a
ditadura militar, os assassinatos políticos eram secretos, atos que o
governo não assumia publicamente, sob os governos eleitos atualmente,
“os homicídios praticados pela polícia ganharam a legitimidade do apoio
popular, com o propósito ostensivo de controlar a criminalidade”172. De
fato, diversas pesquisas têm alertado sobre a “incapacidade do sistema e
justiça criminal brasileiro – instituições policiais, ministério público,
sistema judiciário e carcerário – de controlar o crime e a violência dentro
dos limites impostos pelo Estado de Direito”173.
O que se verifica, portanto, é que a violência policial não é detectada
apenas em casos isolados: ela está presente nas práticas rotinizadas das
nossas instituições policiais e vem sendo sistematicamente denunciada por
organismos internacionais, sem que se consiga, contudo, modificar a
cultura policial e social e superar esse problema endêmico.
De fato, uma das recomendações encaminhadas pelo Relatório do
Subcomitê da ONU já em 2012, foi a de que “os juízes sejam obrigados por
lei a consultar todas as pessoas detidas acerca do tratamento recebido ao
longo das investigações, a registrar por escrito quaisquer alegações de
tortura ou maus-tratos, bem como a determinar a realização imediata de
exames médicos forenses sempre que houver motivos para se acreditar
que algum detido tenha sido submetido a tortura ou a maus-tratos”174. Ou
seja, para além da análise do auto de prisão em flagrante – mediante
leitura dos documentos encaminhados pela polícia – o Subcomitê de
Prevenção da Tortura já destacava a necessidade de uma verdadeira
consulta dos juízes às pessoas detidas, para ouvir diretamente o seu relato
sobre o tratamento recebido. Esta “consulta” ou esta apresentação pessoal
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do indivíduo preso é exatamente o instituto sobre o qual a presente obra
se centra: a audiência de custódia.
Portanto, dentre os mecanismos de combate à tortura e violência
policial, pode-se destacar, as chamadas audiências de custódia – ou
audiências de apresentação – que foram recentemente implementadas e
reguladas no Brasil, como abordado no primeiro capítulo deste trabalho.
A necessidade de implementação do mecanismo da apresentação imediata
do preso, visando ao controle da atividade policial, foi apontada também
no relatório final da Comissão Nacional da Verdade175, que recomendou a
criação “da audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro, para
garantia da apresentação pessoal do preso à autoridade judiciária [...] em
consonância com o artigo 7º da Convenção Americana de Direitos
Humanos”176.
Como visto no capítulo anterior deste trabalho, uma das principais
finalidades da audiência de custódia é justamente a fiscalização de prisões
ilegais ou arbitrárias e a detecção e coibição de atos de violência e tortura
policial. No entanto, questiona-se: possuiria a audiência de custódia a
capacidade necessária para coibir, por si só, a violência policial? É evidente
que a resposta é negativa. Considerando tratar-se de um problema
endêmico no Brasil, mostra-se necessário investigar quais são os
mecanismos institucionais disponíveis para o controle da atividade policial
e, portanto, a fiscalização de atos de tortura, a fim de verificar de que forma
a audiência de custódia pode estar (ou não) contribuindo para o
enfrentamento ao problema.
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O relatório final da CNV apontou diversos problemas também no que tange à atividade policial. De acordo com
Azevedo e Nascimento, das 29 recomendações do documento, 8 delas são diretamente relacionadas à segurança
pública: a desmilitarização da polícia militar; a reforma curricular nas academias de polícia; o fim dos autos de
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CNV. Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade: parte V – Conclusões e Recomendações, p. 972.
Disponível em: http://www.cnv.gov.br/. Acesso em: 10 maio 2020.

3
Caminhos institucionais:
o controle interno e externo da atividade policial

Buscou-se apresentar, ao longo do último capítulo, um panorama
sobre a atividade das instituições policiais brasileiras – civis e militares –
visando a compreender a sua origem, as suas principais práticas e o que
se pode considerar como um dos seus mais graves problemas na
atualidade: a violência policial.
Sabe-se que o debate sobre a violência policial está presente em
diversos países e em diferentes contextos políticos e socioeconômicos.
Como bem apontado por Julita Lemgruber et al, existe uma tensão entre o
emprego da força policial e o respeito aos direitos individuais e coletivos
que representa um debate inerente às instituições policiais1. É justamente
essa tensão que torna imprescindível a existência de mecanismos de
controle – internos e externos – que possam fiscalizar abusos e garantir a
legitimidade da atuação policial.
No presente capítulo, será abordada a importância desse controle ou
fiscalização, apresentando-se os mecanismos de controle interno e externo
existentes no Brasil. Além disso, considerando a possível insuficiência
desses mecanismos, perceptível a partir da análise dos dados alarmantes
sobre violência policial apresentados no capítulo anterior, buscar-se-á
analisar de que forma a audiência de custódia poderá contribuir para o
aumento da visibilidade e para uma maior eficácia no combate ao
problema em questão.
1

LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 23.
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3.1 A tensão entre o trabalho policial e os direitos humanos: da
necessidade de mecanismos de accountability
A concretização das instituições policiais modernas ocorreu em
reflexo aos processos de centralização dos Estados europeus, como já
abordado, e da necessidade de novos mecanismos de controle social e
promoção da paz e da segurança internas. Contudo, existe uma tensão
constante entre o emprego da força pelas instituições policiais e o respeito
aos direitos fundamentais (individuais e coletivos) e que se manifesta, de
diferentes maneiras, nas polícias de todas as sociedades democráticas.2
Alguns autores chegam a referir que a expressão “polícia democrática” é
mais um slogan ou um voto de confiança na instituição do que uma
realidade: “exatamente por causa das funções que assume e dos meios de
restrição que utiliza, a polícia mantém sempre e em toda parte relações
ambíguas com a democracia”3.
Com efeito, ao contrário do que se pode pensar, o Estado Democrático
de Direito4 não busca eliminar por completo essas tensões entre o trabalho
policial e o respeito aos direitos humanos. A inexistência completa de
tensão somente poderia significar uma dessas duas imagens: o completo
abandono da ideia de direitos humanos e o monopólio de um poder
arbitrário nas mãos do estado policial (ou seja, a vigência do
autoritarismo), ou o fim de qualquer aparato policial ou instituição de
controle social (o que não se concebe em nenhuma sociedade democrática
atual).
2

LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 23.
3

MONET, Jean-Claude. Polícias e sociedades na Europa. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros. 2. ed. 1.
reimpr. São Paulo: EDUSP, 2006, p. 18.
4

“Dentro das teorias constitucionalistas, alcançar um Estado Social e Democrático de Direito [...] significa concretizar
fundamentalmente, embora não de forma exclusiva, os seguintes princípios: império da lei; divisão de poderes;
legalidade da administração (atuação segundo a lei e controle judicial suficiente); direitos e liberdades fundamentais
(garantia jurídico-formal e efetiva realização material).” VARGAS, Ernesto López Portillo; SOLARES, Verónica Martínez. Controles internos policiais ou como a polícia vigia a polícia. In: CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline;
BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e Sociedade: práticas e saberes latino-americanos. Rio de Janeiro:
Publit Soluções Editoriais, 2007, p. 377-378.
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É nesse sentido que se sustenta que essa tensão é constitutiva das
instituições policiais. Principalmente em países de tradição democrática e
de respeito aos direitos humanos, as tensões relacionadas ao trabalho
policial se colocam em evidência: a fronteira entre uso legítimo e uso
abusivo da força e o aparente conflito entre legalidade e “eficácia” da ação
policial são dois exemplos de questões controversas e que continuam
tendo que ser enfrentadas cotidianamente em todas as polícias do mundo.
É isso que torna imprescindível, em qualquer país democrático, que
existam mecanismos de controle – sejam eles internos ou externos –
capazes de “fazer convergir os dois pólos em tensão, garantindo o
comedimento, a legalidade e a legitimidade do uso da força policial”5.
Como bem apontado por Lemgruber et al, permanece atual, portanto, a
célebre pergunta “quem vigia os vigias?”. Ou seja: como é realizado o
controle sobre as instituições que são justamente responsáveis pelo
controle social?
Segundo Lemgruber et al, as primeiras instituições contemporâneas
especificamente voltadas para o controle externo – ou civilian oversight of
the police (controle civil da polícia), como é conhecido nos países de língua
inglesa – datam dos anos 1940 nos Estados Unidos, mas foi a partir de
1970 que elas começaram a se estruturar de forma mais sistemática
naquele país. Ao longo das décadas seguintes, Austrália, Grã-Bretanha e
Canadá e, nos anos 1990, outros países, como Índia, África do Sul, Portugal
e Brasil, também introduziram instituições de controle. Durante as últimas
décadas do século XX, foram criadas diversas modalidades institucionais
de controle externo da polícia, mas todas elas de alguma forma se
edificaram a partir da preocupação com a accountability, isto é, com a
necessidade de prestação de contas das forças de segurança pública em
países democráticos.6

5

LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 23-24.
6

LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 25.
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De acordo com Macaulay, o termo accountability é intraduzível para
língua portuguesa, assim como para o espanhol, o que revela, segundo a
autora, a própria fragilidade do conceito de accountability na sociedade
latino-americana. A autora refere que, no Brasil, o termo tende a abarcar
três termos distintos: (1) transparência – a existência de regras e critérios
claros e abertos ao escrutínio público; (2) fiscalização – mecanismos de
verificação (internos ou externos) para avaliar o desempenho em relação
a essas regras, procedimentos e critérios explícitos; e (3) responsabilidade
– que envolve tanto a disposição quanto a obrigação por parte das
instituições e indivíduos (policiais, no contexto desta obra) de assumir as
consequências de suas ações, ou de repartir culpa ou elogios, e a
capacidade de tomar as medidas corretivas proporcionais. Os três
elementos, conforme explicitado pela autora, estão interrelacionados e são
interdependentes entre si: todos os três devem estar presentes para que a
accountability seja substancial e eficaz.7
Ao contrário da leitura que analisa a accountability policial como um
mecanismo restritivo do trabalho policial, Muniz e Proença Jr. apontam
que a accountability deve ser vista “como algo intrínseco, vital,
multiplicador e essencialmente benéfico para o trabalho policial”8. No
mesmo sentido, Vargas e Solares alertam que, para se alcançarem modelos
sustentáveis de accountability, a polícia deve ser sujeito e objeto dos
processos de reforma: é necessário que a polícia assuma esse papel de
engajamento em relação a reformas e implantação de sistemas

7

“The term ‘accountability’ is notoriously untranslatable in both Spanish and Portuguese, underscoring the weakness
of the concept in Latin America society. It tends, in Brazil, to be rendered by three somewhat distinct terms: (1)
transparência - the existence of clear rules and performance criteria, laid open to public scrutiny (2) fiscalização internal or external checking mechanisms to assess performance against rules, procedures and explicit criteria (3)
responsabilidade - both a willingness and obligation on the part of institutions and individuals (here, police officers)
to own the consequences of their actions, or to apportion blame or praise, and the capacity to take the proportionate
remedial action. Clearly these three elements are inter-related and inter-dependent. All three must pertain for accountability to be substantial and effective.” MACAULAY, Fiona. Problems of police oversight in Brazil. Centre for
Brazilian Studies, University of Oxford, 2002. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/267937232. Acesso em: 15 out. 2020.
8

MUNIZ, Jacqueline; PROENÇA JR, Domício. Da accountability seletiva à plena responsabilidade policial. In:
CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline; BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e Sociedade: práticas e
saberes latino-americanos. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2007, p. 21.
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apropriados de controle e prestação de contas9. Além disso, alertam que,
para promover boas práticas ou coibir a má conduta policial, focar
exclusivamente em casos é ineficiente. Como já abordado no capítulo 3.2,
as más condutas (abusos, violência, corrupção) não são práticas de
“algumas maçãs podres” e, sim, decorrem de aspectos institucionais
complexos, como a seleção, o treinamento e as normas de conduta
informais que perpassam a ética policial.
Ao analisar o conceito de accountability, Muniz e Proença Jr. referem
que não há nada de particular, distintivo ou inédito no fato de que a polícia
tenha de ser accountable: qualquer indivíduo ou instituição que receba
determinado poder deve prestar contas aos indivíduos ou instituições que
lhe outorgaram esse poder. Para os autores, ser accountable é um atributo
inseparável de quem aceita um mandato, qualquer que seja o poder e a
responsabilidade por ele transmitidos. Assim, quem recebe um mandato,
compromete-se a: i) usar os poderes delegados apenas para buscar o fim
que justifica o mandato; ii) exercer os poderes delegados escolhendo meios
e formas de ação que não contradigam esse fim; e iii) responder por essas
escolhas, seus resultados e consequências.10
Uma das características da lógica de accountability é que qualquer
que seja o processo de responsabilização, ele será inevitavelmente a
posteriori, ou seja, ele se refere sempre a escolhas do passado e suas
consequências; não há como fazer o account em tempo real ou em
antecipação a uma escolha.11 Amolda-se perfeitamente, portanto, ao
controle e à fiscalização que podem ser realizados em relação à atividade
policial: nunca será um controle de uma situação que está ocorrendo, mas
sim sobre uma escolha – de ação ou de inação – que já foi realizada.
9

VARGAS, Ernesto López Portillo; SOLARES, Verónica Martínez. Controles internos policiais ou como a polícia vigia
a polícia. In: CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline; BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e Sociedade:
práticas e saberes latino-americanos. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2007, p. 368.
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MUNIZ, Jacqueline; PROENÇA JR, Domício. Da accountability seletiva à plena responsabilidade policial. In:
CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline; BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e Sociedade: práticas e
saberes latino-americanos. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2007, 2007, p. 25.
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Isso porque, conforme abordado no capítulo 3.2, uma das principais
características do poder delegado aos agentes policiais é a sua
discricionariedade: uma vez que não se podem prever todas as situações e
refletir de forma profunda sobre como agir em cada uma delas, a
necessidade de uma resposta rápida pelo policial e, portanto, a detenção
de um poder que dispõe de certa discricionariedade, é inerente à sua
atividade. E é precisamente por essa razão que se devem discutir
mecanismos de accountability, isto é, de uma responsabilização dos
agentes que possa se dar a partir de uma apreciação a posteriori.
A percepção da necessidade de instrumentalizar essa fiscalização e
responsabilização do agir policial ganhou força principalmente na segunda
metade do século XX, diante de casos de abusos policiais e corrupção. O
desenvolvimento dos mecanismos de controle é produto, portanto, da
busca por uma “democratização de todas as estruturas da autoridade
estatal, incluindo o lado mais exposto dos regimes autoritários: a polícia”12.
No Brasil, a discussão sobre os mecanismos de controle interno e
externo das polícias ganhou destaque, de um lado, pela aplicação das
demandas por democracia “real” e, de outro, pela percepção da falência
das velhas políticas de segurança pública diante das novas faces da
criminalidade.13 De fato, o controle civil da polícia faz parte de um debate
global, que adquiriu mais importância na América Latina, no contexto de
redemocratização, de aumento do crime e da violência e de tentativa de
estabelecimento do estado de direito. Para Macaulay, o “entulho
autoritário” da Ditadura Civil-Militar no Brasil ainda se evidencia na
estrutura, no modus operandi e na impunidade da polícia14, na linha do
que foi abordado no capítulo anterior.

12

VARGAS, Ernesto López Portillo; SOLARES, Verónica Martínez. Controles internos policiais ou como a polícia vigia
a polícia. In: CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline; BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e Sociedade:
práticas e saberes latino-americanos. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2007, p. 366.
13

LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 59.
14

MACAULAY, Fiona. Problems of police oversight in Brazil. Centre for Brazilian Studies, University of Oxford,
2002. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/267937232. Acesso em: 15 out. 2020.
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Os mecanismos de controle ou de accountability também devem
estar, eles mesmos, submetidos a “diretrizes amplas quanto a sua
oportunidade e iniciativa, quanto a sua prioridade e conteúdo, emanadas
da organização policial ou apreendidas num determinado contexto”15. Ou
seja, os próprios instrumentos de controle da atuação policial devem
emanar de normas explícitas, que podem ser oriundas do poder legislativo
(Constituição, legislações, decretos) ou das próprias instituições policiais
(resoluções e diretrizes internas). Conforme se verá a seguir, a
accountability policial no Brasil pode ser dividida entre os mecanismos de
controle interno e de controle externo da atividade policial, a depender
principalmente do agente fiscalizador.
3.2 Os mecanismos de controle da atividade policial no Brasil
Instrumentos ou mecanismos de accountability são – como já apontado acima – de vital importância para o equilíbrio das tensões
permanentes entre direitos humanos e as práticas policiais. Diferentes formas de accountability podem ser verificadas ao redor do mundo. Para o
presente estudo, interessam primordialmente os mecanismos disponíveis
no ordenamento jurídico brasileiro para o controle da atividade policial.
As polícias brasileiras contam com variados mecanismos previstos
em seus estatutos e regimentos disciplinares que compõem o que se
denomina controle interno, em oposição ao controle externo, que é
exercido por outras instituições. A existência de um controle interno e
outro externo não é contraditória, mas complementar16, uma vez que
diversifica os instrumentos institucionais de fiscalização da atividade
policial e das tensões inerentes a ela. A seguir, apresentam-se, portanto, os
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MUNIZ, Jacqueline; PROENÇA JR, Domício. Da accountability seletiva à plena responsabilidade policial. In:
CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline; BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e Sociedade: práticas e
saberes latino-americanos. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2007, p. 43.
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COSTA, Arthur Trindade Maranhão. Entre a lei e a ordem: violência e reforma nas polícias do Rio de Janeiro e
Nova York. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004, p. 109.
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principais mecanismos de controle interno e externo da atividade policial
no Brasil.
3.2.1 O controle interno da atividade policial
Tanto na polícia militar quanto na polícia civil existe um órgão de
controle interno específico, geralmente denominado Corregedoria,
responsável pela investigação de crimes e infrações administrativas e/ou
disciplinares envolvendo policiais. A Corregedoria investiga e apura
denúncias contra agentes policiais, sejam elas feitas pela própria vítima ou
por testemunhas, sejam encaminhadas por comandantes ou delegados e,
ainda, por órgãos externos como a Ouvidoria de Polícia e o Ministério
Público.
Em ambas as polícias, as Corregedorias se subordinam aos comandos
das corporações, que detêm o poder de escolher quais policiais irão chefiar
tais órgãos de controle.17 Para Lemgruber et al, as Corregedorias
apresentam dois papeis muito demarcados: o repressivo, de investigação
e punição de atos irregulares cometidos por policiais, mas também o que
foi denominado como papel “corretivo-preventivo”, que abarca a
fiscalização e orientação dos policiais para evitar que novos desvios de
conduta ocorram.18
Embora a Corregedoria tenha a atribuição de conduzir
procedimentos administrativos internos para investigar suspeitas de
crimes e infrações disciplinares, de acordo com Lemgruber et al, a maior
parte das denúncias recebidas é encaminhada às unidades onde trabalham
os policiais investigados (batalhões, no caso das polícias militares, ou
delegacias, na polícia civil), e são estas que realizam as investigações e
remetem os resultados de volta à Corregedoria. Essa descentralização das
funções de controle influencia diretamente na efetividade do trabalho das
17

LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 90.
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LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 107.
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Corregedorias. De acordo com os corregedores ouvidos pela pesquisa dos
sociólogos, esse sistema reduz a autonomia do órgão responsável pelo
controle interno e gera divergências entre o órgão e as unidades.19
As transgressões disciplinares normalmente são classificadas como
leves, médias ou graves, e geram penalidades que vão desde a advertência
até a exclusão (no caso da polícia militar) e a demissão (no caso da polícia
civil). As penalidades aplicadas na esfera administrativa ou disciplinar são
independentes daquelas aplicadas na esfera criminal, e podem inclusive
ser aplicadas de forma concomitante, ficando as primeiras a cargo da
autoridade que instaurou o procedimento administrativo-disciplinar
(PAD), e as segundas a cargo da Justiça comum ou militar, a depender dos
crimes apurados.20 Dessa forma, além do PAD instaurado para apurar
faltas disciplinares, incumbe à Corregedoria também a instauração de
inquérito policial (civil ou militar) em caso de suspeita de crimes.
No entanto, nem todas as ocorrências levadas à Corregedoria, ainda
que relacionadas a uma suposta infração penal, irão gerar um inquérito
policial ou serão encaminhadas à Justiça. Em pesquisa de campo realizada
entre os anos de 2001 e 2003, Acácia Hagen realizou um levantamento a
partir dos Relatórios Anuais da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, para
verificar quais eram os tipos de ocorrências mais frequentes registradas
na Corregedoria da Polícia Civil, e quais seriam os tipos de ilegalidade que
mais geraram inquéritos policiais remetidos pela Corregedoria à Justiça.
Ao analisar comparativamente as tabelas apresentadas por Hagen,
percebe-se que as ocorrências mais frequentemente registradas foram
aquelas classificadas como “outros contra a pessoa”21 (em 2001, por
exemplo, tais ocorrências compreenderam 53,63% do total). No entanto,
ao analisar os inquéritos policiais remetidos à Justiça pela Corregedoria,
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LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 90-91.
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LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Ignacio. Quem vigia os vigias? – um estudo sobre controle
externo da polícia no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 92-93.
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As seis categorias utilizadas pelo Relatório foram: i) contra a administração pública; ii) outros contra a pessoa; iii)
outros contra o patrimônio; iv) contra a liberdade individual; v) lesões corporais; vi) outras.
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percebe-se que a maior parte é decorrente de infrações “contra a
administração pública” (79,31% em 2001), sendo que apenas 8,05% dos
inquéritos remetidos naquele ano foram decorrentes dos crimes
classificados como “outros contra a pessoa”.22
Os casos que efetivamente chegam a ser encaminhados à Justiça
passam por um filtro da Corregedoria, que – em razão da escassez de
recursos e das próprias opções de política criminal interna – seleciona
quais ocorrências serão consideradas prioridades nas investigações. Como
se verifica a partir dos dados apresentados por Acácia Hagen, embora a
maioria das ocorrências reportadas à Corregedoria estivesse relacionada a
crimes contra a pessoa, percebe-se que quase 80% dos inquéritos
remetidos ao Poder Judiciário diziam respeito a crimes contra a
administração pública, como peculato e corrupção passiva.
De fato, para além da opção política por privilegiar a investigação de
certos tipos de crimes, a falta de recursos materiais e humanos também
influencia na (in)efetividade da investigação quanto a determinados tipos
de ocorrência. De acordo com a pesquisa de campo realizada por
Lemgruber et al, os corregedores entrevistados apontaram como
problemas graves:
o volume de trabalho existente, a carência de pessoal com perfil adequado, a
alta rotatividade das equipes, dificultando a sequência das investigações, a falta
de equipamentos (armas, gravadores, filmadoras, máquinas fotográficas), as
restrições de espaço físico, dificuldades operacionais de vários tipos e também
as relações de “fraternidade” que podem haver entre os investigadores e
investigados.23

São numerosas, também, as queixas direcionadas à própria
Corregedoria. De acordo com a mesma pesquisa, agentes policiais de
diversos níveis hierárquicos que não trabalham nas Corregedorias foram
22

HAGEN, Acácia Maria Maduro. O trabalho policial: estudo da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Tese
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questionados sobre a atuação desses órgãos, e os debates e entrevistas
giraram em torno de dois pontos cruciais: a parcialidade ou imparcialidade
e a dependência ou independência dos instrumentos de controle interno:
No que se refere ao primeiro aspecto, foi praticamente unânime a afirmativa
de que a correição promove injustiças, seja por trabalhar com a presunção de
culpa dos policiais – o que fere princípios elementares do Direito –, seja por
tratar de forma desigual indivíduos e grupos distintos. Para as praças da PM,
apesar dos aspectos positivos que possam ter, as Corregedorias são
decididamente injustas e parciais, sobretudo no tratamento dos escalões
inferiores da hierarquia. Sua função, acreditam alguns, não é valorizar a
polícia, investigando os agentes que de fato cometem desvios sérios, mas
valorizar a si mesmas perante a sociedade como órgãos que estariam acima
das mazelas policiais.24

O controle interno da atividade policial – representado,
normalmente, pelas Corregedorias – acaba sendo alvo de uma dupla
desconfiança: a dos agentes policiais, como se retratou acima, e a da
sociedade. A desconfiança externa parte da ideia que nesse tipo específico
de controle, é a polícia que investiga a si própria, o que pode acarretar em
investigações simplistas ou incompletas, de acordo com Vargas e Solares:
o controle interno remete ao velho conflito sobre “quem vigia o vigilante”,
basicamente por três motivos: “falta de vontade política, liderança fraca e
uma longa tradição repressora (militar e política), especialmente na
América Latina”.25
3.2.2 O controle externo da atividade policial
Na esfera do controle externo, as instituições responsáveis pela
apuração de infrações policiais são as Ouvidorias de Polícia e o Ministério
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Público. Na definição de Viviane Cubas, as Ouvidorias seriam o
ombudsman da segurança pública: termo de origem sueca “que na
literatura especializada é definido como o representante da sociedade civil
que tem autonomia e independência para monitorar os atos irregulares
cometidos por policiais”26. Atualmente, as Ouvidorias estão presentes em
diversas instituições públicas e até mesmo em empresas privadas, sendo o
órgão responsável por estabelecer um canal de comunicação entre a
instituição e a comunidade. As Ouvidorias das polícias civil e militar são
organismos autônomos e analisam condutas dos agentes que vão desde
um mau atendimento ao cidadão, até casos graves de violência e letalidade
policial. Na visão da autora, as ouvidorias permitem uma análise mais
completa da qualidade do serviço policial, o que “possibilita ter uma visão
mais ampla do fenômeno, permitindo a identificação de padrões dessas
ações e o desenvolvimento de estratégias para a melhoria da qualidade do
trabalho policial”27.
Verifica-se, portanto, que o Ministério Público não é o único órgão de
controle externo das polícias, sendo necessário destacar a importância das
Ouvidorias nesta função. Como bem pontuado por Thiago Ávila, o
Ministério Público é o órgão constitucionalmente institucionalizado para
promover a accountability policial. No entanto, essa atribuição de controle
“não é exclusiva do Ministério Público, já que está ligada à fiscalização das
políticas públicas de segurança pelos diversos níveis de controle: político
(Executivo e Legislativo), jurídico (Judiciário, Ministério Público,
Ouvidorias de Polícia) e social (Conselhos, ONGs, Universidades,
mídia)”28. Contudo, no desenvolvimento da presente pesquisa, o enfoque
maior é dado ao Ministério Público, por ser a instituição fiscalizadora por
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excelência, estabelecida pela Constituição Federal, e por ser o órgão de
controle que conta com um representante na audiência de custódia e
poderia beneficiar-se da implementação desse instituto, no sentido de
contar com maior transparência e facilidade de denúncias pelos cidadãos
afetados.
A partir da Constituição da República de 1988, o Ministério Público
tornou-se uma instituição com amplas atribuições de “fiscal da lei”, para
além da sua função de promover a acusação em ações penais públicas. De
acordo com o artigo 127 da Constituição, o Ministério Público é uma
instituição essencial à justiça, incumbindo-lhe “a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis”, devendo ser garantida a autonomia funcional e
administrativa do órgão. Entre as funções institucionais do Ministério
Público, previstas no artigo 129, encontra-se a de exercer o controle
externo da atividade policial (inciso VII), além de ser responsável por
defender interesses difusos e coletivos (inciso III).
Na leitura de Lemgruber et al, o caráter externo do controle realizado
pelo Ministério Público sobre as instituições policiais é garantido pelo fato
de a instituição “ter estrutura funcional própria, a meio caminho entre os
poderes Executivo e Judiciário, mas sem subordinação a nenhum dos
dois”. Ainda, segundo os sociólogos, essa autonomia funcional lhe confere
uma margem de independência e de autoridade equivalente, ou até
superior, à de muitos dos mecanismos de controle externo verificados ao
redor do mundo.29
É importante mencionar que o Ministério Público do Brasil
consolidado pela Constituição de 1988 é uma instituição que abrange o
Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados, de
forma que ambos dividem a competência para fiscalização das instituições
policiais, a depender também das suas competências (federal ou estadual,
como no caso das polícias civil e militar). A fim de explicitar melhor a
29
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divisão de competências entre os Ministérios Públicos da União e dos
Estados, colaciona-se trecho de informação disponível no site do
Ministério Público da União:
O Ministério Público pode ser FEDERAL ou ESTADUAL. No primeiro, há os
Procuradores da República que atuam junto aos Juízes Federais (Justiça
Federal) e pertencem ao MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. No segundo,
existem os Promotores de Justiça que exercem suas funções perante os Juízes
de Direito (Justiça Estadual) e pertencem a carreira do MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL.
Estas distinções entre o Ministério Público FEDERAL e ESTADUAL, continuam
na segunda instância, isto é, em grau de recurso. Quando a matéria for federal,
quem representará a sociedade serão os Procuradores Regionais da República,
sendo o processo distribuído para o Tribunal Regional Federal. Já no caso da
matéria ser estadual, quem atuará serão os Procuradores de Justiça, junto aos
Tribunais de Justiça Estaduais.
A área de atuação do MPF pode ser observada através da leitura do art. 109 da
CF/88 que dispõe sobre a competência para julgar e processar da Justiça
Federal. Todos os demais interesses sociais e individuais indisponíveis, não
relacionados com as pessoas mencionadas no art. 109, são atribuições do
Ministério Público Estadual. Igualmente, os réus de crimes não mencionados
no referido art. 109, são acusados pelo Ministério Público Estadual.
A legislação assegura a possibilidade de atuação conjunta entre o Ministério
Público Federal e o Estadual, na defesa de interesses difusos e de meio
ambiente.30

No ano de 1993, foram promulgadas duas leis importantes para a
consolidação das funções do Ministério Público. A Lei Orgânica do
Ministério Público da União (Lei Complementar n. 75/1993) regulamentou
a organização, atribuições e estatuto do Ministério Público da União – que
é formado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Militar,
Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e
dos Territórios. A Lei Complementar n. 75/1993 também é utilizada pelos
Ministérios Públicos estaduais, já que a Constituição estabeleceu que a
função de controle externo das polícias seria exercida na forma
30
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Laura Gigante Albuquerque | 143

estabelecida por lei complementar (artigo 129, VII). Já os Ministérios
Públicos dos Estados regem-se pela Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público (Lei n. 8.625/1993) e, ainda, por leis orgânicas estaduais.
A Lei Complementar n. 75/1993 dispõe que o Ministério Público
exercerá o controle externo da atividade policial “por meio de medidas
judiciais e extrajudiciais podendo”:
I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;
II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial;
III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para
sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de
poder;
IV - requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial
sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;
V - promover a ação penal por abuso de poder.

Percebe-se que a Lei Complementar prevê um rol de medidas
judiciais e extrajudiciais possíveis para que o Ministério Público
desenvolva a função de controle externo prevista na Constituição Federal
de 1988. No entanto, para uma normativa mais detalhada, é necessário
voltar o olhar para a Resolução n. 20/2007 do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP)31. A Resolução prevê mais detalhadamente os
protocolos de atuação e institui relatórios obrigatórios a serem gerados
pelos membros responsáveis pelo controle externo, os quais devem
reportar-se ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Nesse aspecto, compreende-se como essencial o papel desempenhado
pelos Conselhos Nacionais (tanto o CNJ quanto o CNMP): principalmente
no caso do Ministério Público, a criação do Conselho Nacional representou
o estabelecimento de um controle sobre o próprio órgão de controle.
31
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Considerando-se a relevância e a complexidade da atribuição do Ministério
Público no que tange ao controle externo da atividade policial, verifica-se
que o CNMP constitui mais uma instância fiscalizadora, que – em havendo
vontade política – pode contribuir para uma maior transparência e
eficiência nos processos de fiscalização do Ministério Público. O reforço a
órgãos de controle, inclusive sobre as próprias instituições públicas de
controle – uma vigilância sobre quem vigia os vigias? –, é um passo à
frente no caminho para o estabelecimento de instituições mais
democráticas.
A partir da leitura da Resolução n. 20/2007 do CNMP, percebe-se que
a competência do Ministério Público para controle externo da atividade
policial não se limita à apuração de ocorrências de violência ou abuso
policial. O controle externo deve ser realizado sobre a ampla gama de
atribuições da polícia, pois “tem como objetivo manter a regularidade e a
adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade
policial” (artigo 2º da Resolução). O controle realizado pode ser exercido
de forma difusa – por todos os membros do Ministério Público com
atribuição criminal, quando do exame de procedimentos como o inquérito
policial – e de forma concentrada – através de membros com atribuições
específicas para o controle externo da atividade policial.
No que tange ao controle concentrado, como é o caso das Promotorias
de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial no Ministério Público
do Rio Grande do Sul (MPRS), são diversas as atribuições e prerrogativas
do Ministério Público. O seu representante poderá comparecer às
Delegacias de Polícia e aos Batalhões, conversar diretamente com as
autoridades policiais e fiscalizar as suas atividades, realizar um
levantamento de investigações que já ultrapassaram o tempo razoável de
tramitação, analisar a existência de condições mínimas na carceragem das
unidades para detenção de pessoas, verificar quais são as carências e
precariedades enfrentadas pelas instituições policiais e sugerir
modificações e aperfeiçoamentos no seu trabalho.
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Portanto, como apontam Julita Lemgruber et al, a atuação do órgão
específico de controle não envolve apenas funções reativas, com o
encaminhamento judicial de denúncias, em caso de violência policial,
corrupção ou demais crimes, mas também medidas proativas, de
acompanhamento e avaliação permanente das atividades policiais.
Considerando a amplitude de suas atribuições e a autoridade da
instituição, pode-se dizer que o Ministério Público constitui “o mais
importante órgão de controle externo da polícia legalmente previsto no
Brasil”32. Não há espaço para dúvidas sobre o poder-dever33 conferido pela
Constituição e pela legislação infraconstitucional ao Ministério Público
para desempenhar tal função.
Não obstante, como bem alertam os autores “essas vastas atribuições
de direito nunca foram plenamente exercidas de fato”, salvo em alguns
casos isolados que representaram “células” ativistas dentro dos
Ministérios Públicos estaduais, que decidiram direcionar esforços para o
controle e a redução da violência e dos abusos cometidos pela polícia.
Dessa forma, o desempenho do Ministério Público no controle externo das
polícias e no combate à violação de direitos humanos, principalmente se
comparado à sua atuação como “fiscal da lei” em outras áreas e à função
de promover as ações penais, até hoje permanece “muitíssimo aquém do
papel que a Constituição de 1988 lhe conferiu – como, aliás, seus próprios
integrantes reconhecem amplamente”.34
É importante salientar que a pesquisa desenvolvida por Lemgruber,
Musumeci e Cano foi publicada em 2003 e, portanto, antes da criação do
CNMP e da Resolução n. 20/2007 que regulamentou as atribuições dos
promotores e procuradores quanto ao controle da atividade policial. De lá
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para cá, pode-se dizer que houve alguns avanços na instituição do
Ministério Público brasileiro no sentido de promover esforços para
qualificar, tornar mais transparente e efetiva a atuação institucional no
controle externo da atividade policial. Entre outras medidas, a Resolução
n. 20/2007 implementou a obrigatoriedade do relatório semestral dos
agentes responsáveis pelo controle externo acerca das visitas técnicas
realizadas em unidades policiais.
Uma importante iniciativa partiu do Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União ao
elaborar, em 2009, um Manual Nacional do Controle Externo da Atividade
Policial, cujo subtítulo lê-se “o Ministério Público olhando pela sociedade”.
A segunda edição do Manual foi publicada em 2012 e encontra-se
disponível no site do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
O documento ressalta que a função fiscalizatória do Ministério Público é
essencial ao Estado Democrático de Direito e que a elaboração do manual
“visa à padronização de procedimentos no Ministério Público, para que, de
Norte ao Sul do Brasil, Promotores e Procuradores de Justiça tenham um
guia seguro de atuação nesta área, em favor da Unidade Institucional”35.
No ano de 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público publicou
um relatório, disponível on line, reunindo um estudo sobre o tema do
controle externo da atividade policial e um levantamento de dados
referentes à atuação do Ministério Público em 2016 em todas as regiões do
país. O trabalho foi realizado pelo CNMP, mas contou com a participação
de Promotores de Justiça e Procuradores da República nos diferentes
estados da federação, que possuem atuação em relação ao controle das
polícias estaduais e federais. De acordo com a apresentação da Presidente
do CNMP (e, portanto, Procuradora-Geral da República), Raquel Elias
Ferreira Dodge, as informações levantadas “permitem otimizar os esforços
[...] para lidar com os problemas específicos do contexto da atividade

35

Manual Nacional do Controle Externo da Atividade Policial: o Ministério Público olhando pela sociedade. 2. ed.
Brasília: MPDFT, 2012. Disponível em: http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/nucleos/ncap/Manual_
Nacional_Controle_Externo_Atividade_Policia.pdf. Acesso em: 10 out. 2020.
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policial, em especial as condições físicas, estruturais e de pessoal das
Delegacias de Polícia Estaduais e Federais em todo o País”36.
Dessa forma, a partir do levantamento publicado pelo Conselho
Nacional do Ministério Público exatamente 10 (dez) anos após a edição da
Resolução n. 20/2007, algumas conclusões apontam para a precariedade
das instituições policiais:
Os relatórios ora divulgados dão conta da precariedade estrutural das
instalações policiais do País, além da insuficiência de agentes públicos na área
de segurança e da ausência de uma maior capacitação. Diante desse quadro de
calamidade, não restam dúvidas quanto à necessidade de que o Ministério
Público busque, em parceria com o Poder Público, o fortalecimento do diálogo
entre as instituições na busca de soluções.37

Além disso, o documento atenta para a criação de um programa
denominado “O Ministério Público no Enfrentamento à Morte Decorrente
de Intervenção Policial”, com a justificativa de que o “uso desmesurado da
força policial, em vez de reduzir a violência, promove o seu fomento e
compromete a credibilidade das instituições policiais perante a
sociedade”38. Da mesma forma, a Resolução n. 129/2015 do CNMP –
também fruto desse projeto – veio para estabelecer regras mínimas de
atuação do Ministério Público no controle externo da investigação de
morte decorrente de intervenção policial.39

36

CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público e o controle externo da Atividade
Policial: Dados 2016. Brasília: CNMP, 2017, p. 17. Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/
Livro_controle_externo_da_atividade_policial_internet.pdf. Acesso em: 10 out. 2020.
37

CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público e o controle externo da Atividade
Policial: Dados 2016. Brasília: CNMP, 2017, p. 19. Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/
Livro_controle_externo_da_atividade_policial_internet.pdf. Acesso em: 10 out. 2020.
38

CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público e o controle externo da Atividade
Policial: Dados 2016. Brasília: CNMP, 2017, p. 20. Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/
Livro_controle_externo_da_atividade_policial_internet.pdf. Acesso em: 10 out. 2020.
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Destaca-se que no primeiro relatório do programa “O MP no Enfrentamento à Morte Decorrente da Intervenção
Policial”, que foi realizado com base em dados referentes a 2015 e 2016 enviados pelos Ministérios Públicos estaduais,
o Rio Grande do Sul foi um dos estados que deixou de enviar dados referentes ao ano de 2015, ao lado da Bahia e da
Paraíba. Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Relat%C3%B3rio_SRMDIP_1.pdf. Acesso em: out.
2020.
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Percebe-se ao longo dos últimos anos uma crescente preocupação do
Ministério Público – ao menos dos representantes que ocupam o Conselho
Nacional da instituição – em relação ao controle externo das instituições
policiais e, em especial, em relação à violência e letalidade policial. O
documento ainda ressalta que:
[...] a consolidação dos dados ora expostos, que refletem o cenário de unidades
policiais estaduais e federais, reafirma o compromisso da Comissão do Sistema
Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública com
valores constitucionais, como a transparência e a cooperação para o fomento
da atuação do Ministério Público, no que concerne ao accountability policial.40

Em suma, analisaram-se no presente capítulo os principais
mecanismos de controle interno e externo da atividade policial: as
Corregedorias das polícias e o Ministério Público, respectivamente. Tais
esferas de controle das instituições policiais são complementares, e
somam-se aos demais mecanismos de fiscalização, sejam eles formais
(como as Ouvidorias de Polícia e o Poder Judiciário) ou informais (como
organizações não governamentais, agências de direitos humanos e a
mídia).
O controle externo que deve ser desempenhado pelo Ministério
Público revela-se um mecanismo de fundamental importância, pois além
de constituir uma fonte externa e independente para o recebimento de
queixas e denúncias envolvendo agentes, supervisionam as instituições
policiais e fiscalizam a atuação dos próprios órgãos internos de controle. A
relação entre o controle interno e externo dependerá das dinâmicas de
comunicação entre os diversos mecanismos de controle, ou seja, entre o
Ministério Público, Corregedorias, departamentos de polícia, Ouvidorias e
a sociedade civil. O inegável, segundo Vargas e Solares, é que toda a
informação gerada por ambos os meios de controle contribui para a

40

CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público e o controle externo da Atividade
Policial: Dados 2016. Brasília: CNMP, 2017, p. 23. Disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/images/
Livro_controle_externo_da_atividade_policial_internet.pdf. Acesso em: 10 out. 2020.
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melhora da conduta, tanto institucional como individual, relativa dos
agentes policiais.41
Ao longo do segundo capítulo, realizou-se um estudo acerca das
instituições policiais brasileiras, buscando a sua origem nos países
europeus, bem como analisando as principais características ao longo da
História dessas instituições no Brasil, com enfoque na Polícia Civil e na
Polícia Militar. Ainda, a pesquisa dedicou-se a analisar as práticas
contemporâneas das instituições policiais, a partir de outras pesquisas
empíricas e etnográficas, a fim de compreender o local ocupado pela
polícia no campo do sistema de justiça criminal e revelar as suas
(im)permanências. Foi possível observar que os abusos e o autoritarismo
seguem perpassando as práticas rotinizadas de agentes policiais
brasileiros. De fato, conforme se buscou retratar a partir de dados
secundários – a maioria fornecida por organismos internacionais de defesa
dos direitos humanos –, os casos de tortura e violência policial
apresentam-se não como uma novidade, tampouco como “apenas alguns
casos isolados”. A violência policial é um fator endêmico no contexto social
brasileiro, fazendo parte da História e da realidade dos cidadãos – em
especial aqueles que correspondem ao estereótipo do criminoso a ser
combatido.
Dessa forma, neste capítulo, o estudo se voltou para a análise dos
mecanismos institucionais – existentes em nosso ordenamento jurídico
antes mesmo da implantação das audiências de custódia – que visam a
fiscalizar e coibir essas práticas de violência estatal. Verifica-se, de fato, a
necessidade de fortalecer as instituições responsáveis por esse controle,
tendo em vista os dados alarmantes e crescentes de violência policial no
Brasil. Para tanto, é necessário investir na abertura de canais de diálogo
entre os diversos órgãos de controle e criar protocolos, como aqueles
estabelecidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para orientar

41

VARGAS, Ernesto López Portillo; SOLARES, Verónica Martínez. Controles internos policiais ou como a polícia vigia
a polícia. In: CARUSO, Haydée; MUNIZ, Jacqueline; BLANCO, Antonio Carlos Carballo. Polícia, Estado e Sociedade:
práticas e saberes latino-americanos. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2007, p. 377.
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os agentes estatais no trabalho de fiscalização e controle das instituições
policiais.
Por outro lado, faz-se imprescindível que órgãos como as
Corregedorias de Polícia e o Ministério Público sejam acessíveis àqueles
que buscam registrar uma ocorrência, uma vez que os abusos e violências
policiais tendem a ficar ocultos sob cifras que estão longe de representar a
sociedade. É necessário, portanto, estabelecer canais de comunicação e
diálogo entre as instituições e os próprios cidadãos tutelados, uma vez que
muitos são vitimados pela violência policial e não acessam quaisquer
instâncias formais de controle, por desconhecimento ou descrédito42.
Nesse contexto, insere-se o advento da audiência de custódia. Como
já explicitado no primeiro capítulo deste trabalho, a audiência tem como
uma de suas finalidades justamente a fiscalização de prisões ilegais e de
casos de maus-tratos policiais e, portanto, apresenta-se como um novo
canal formal de denúncias para os cidadãos que sofrem violência estatal.
Além da autoridade judicial e da pessoa presa, a audiência conta com a
participação da sua defesa (pública ou particular) e, ainda, com o
representante do Ministério Público (Promotor de Justiça, no caso dos
Ministérios Públicos estaduais; Procurador da República, no Ministério
Público da União).
A presença do Ministério Público na audiência de custódia não se
relaciona tanto à sua função de promover ações penais – até mesmo
porque na imensa maioria dos casos ainda não há acusação formal contra
a pessoa apresentada –, mas sim à sua função de “fiscal da lei” e
especificamente de órgão de controle externo da atividade policial. É
precisamente por ser o órgão fiscalizador das polícias, instituído desse
poder-dever pela Constituição Federal, que a audiência de custódia deve
necessariamente contar com a presença do Ministério Público, ainda que

42

Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência (NEV) entre 1992 e 1993 revelou a falta de
conhecimento das pessoas acerca das instituições encarregadas de investigar e de punir os excessos cometidos por
policiais e a profunda impotência deles em relação a esses excessos. CARDIA, Nancy. O medo da polícia e as graves
violações dos direitos humanos. Tempo Social: Revista de Sociologia da USP, São Paulo, vol. 9, n.1, 249-265, maio
de 1997, p. 259.
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alguns Promotores de Justiça pareçam esquecer-se dessa atribuição ao
transparecer a prevalência do papel acusatório até mesmo neste ato préprocessual43.
Partindo desse pressuposto, estabeleceu-se o problema central que
motivou a presente obra: quais os reflexos da implantação das audiências
de custódia no controle das práticas de violência policial? Ou seja, buscase analisar, a partir da pesquisa teórica realizada e da análise dos dados
oriundos da pesquisa empírica que será apresentada no próximo capítulo,
de que forma o advento das audiências de custódia influencia no trabalho
dos órgãos de controle, em especial do Ministério Público, quanto à
fiscalização e coibição da violência policial.
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Tal como constatado no relatório da pesquisa desenvolvida pela ONG Conectas. CONECTAS DIREITOS HUMANOS.
Tortura Blindada: Como as instituições do sistema de Justiça perpetuam a violência nas audiências de custódia. São
Paulo:
Conectas,
2017.
Disponível
em:
https://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Relato%CC%81rio%20completo_Tortura%20blindadaConectas
%20Direitos%20Humanos(1).pdf. Acesso em: 15 out. 2020.

4
Os reflexos da audiência de custódia
no controle da violência policial

Conforme abordado no primeiro capítulo do presente trabalho, os
principais objetivos da audiência de custódia são a prevenção de violência
policial (ameaça, maus-tratos, tortura), e a verificação e prevenção de
prisões e detenções ilegais ou arbitrárias. A rápida apresentação da pessoa
presa resguarda a sua integridade física e psíquica no momento de
vulnerabilidade frente aos agentes policiais e visa, portanto, a contribuir
para a “redução e efetiva apuração de práticas ilícitas por agentes estatais,
uma triste realidade ainda muito presente no país”1.
Ao longo do segundo capítulo, apresentou-se um panorama sobre a
história e o contexto das instituições policiais, bem como sobre um grave
problema enfrentado por elas: a violência policial, ou seja, a extrapolação
do uso legítimo da força física pelo Estado. Ainda, no terceiro capítulo,
abordou-se a temática do controle ou da accountability sobre as instituições policiais, apresentando-se os principais mecanismos de controle
interno e externo.
Dessa forma, como já exposto no capítulo anterior, as audiências de
custódia representam um novo canal de comunicação e denúncia de casos
de violência policial. Isso porque garantem que a pessoa presa em flagrante
ou por mandado judicial será apresentada prontamente a uma autoridade
judicial, que poderá verificar diretamente a integridade física do indivíduo
e questionar-lhe sobre eventuais abusos por parte dos agentes policiais.
1

MASI, Carlo Velho. Audiência de custódia e a cultura do encarceramento no Brasil. Porto Alegre: Canal Ciências
Criminais, 2016, p. 48.
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Mais do que isso: a audiência de custódia conta com a presença do
representante do Ministério Público, na condição de fiscalizador externo
da atividade policial. Portanto, em um primeiro momento, partiu-se da
hipótese de que a audiência de custódia viria a conferir maior visibilidade
ao problema da violência policial e viabilizar, de forma mais direta, o
trabalho dos órgãos de controle no combate à violência estatal.
A partir do problema e da hipótese iniciais, realizou-se pesquisa
teórica, consistente na revisão bibliográfica utilizada para construir o
conceito e a origem da audiência de custódia, bem como analisar as
instituições policiais contemporâneas e suas práticas, como o problema
endêmico da violência policial, além de apresentar os mecanismos
existentes para o controle interno e externo da atividade policial no Brasil.
O aporte teórico apresentado até aqui, bem como as reflexões já expostas
ao longo do presente trabalho constituem o referencial que dá suporte e
embasa a apresentação dos dados obtidos a partir da pesquisa empírica –
cuja metodologia será detalhada a seguir – que teve como objetivo verificar
quais são os reflexos do advento da audiência de custódia no trabalho de
fiscalização e combate às práticas de violência policial.
4.1 “Um olhar de perto e de dentro”: aspectos metodológicos da
pesquisa de campo desenvolvida
A partir deste momento do trabalho, utiliza-se em alguns momentos
a conjugação verbal em primeira pessoa para expor a metodologia e a
apresentação dos dados obtidos a partir da pesquisa de campo.2 A primeira
pessoa – muitas vezes rejeitada no ambiente hermético da ciência do
Direito – configura um elemento chave na compreensão das opções
2

Como bem apontado por Larissa Urruth, embora o trabalho de pesquisa como um todo seja resultado das muitas
interações ao longo do estudo e, portanto, de trocas e relações estabelecidas inclusive com outros pesquisadores, as
nossas vivências prévias e sensibilidades também são parte da nossa produção, em especial no fazer etnográfico.
Rejeita-se, dessa forma, a pretensão de neutralidade completa: é preciso que se faça uma leitura do trabalho levando
em conta também a pesquisadora que o produziu, uma vez que nenhum discurso produzido pode ser efetivamente
neutro. PEREIRA, Larissa Urruth. Habitus policial: uma análise sobre os processos de sujeição criminal e
seletividade penal na polícia civil. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais). Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, 2016, p. 14-15.
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metodológicas realizadas por esta pesquisadora, principalmente a partir
dos percursos já trilhados ao longo dos últimos três anos de dedicação a
pesquisas sobre o tema da audiência de custódia.
Meu interesse pelo instituto iniciou em 2015, ainda no último ano da
graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). O entusiasmo com o tema sobreveio depois de tomar
conhecimento do Projeto-piloto para implementação das audiências de
custódia. Naquele momento, já estava há dois anos realizando estágio e
desenvolvendo pesquisa acadêmica na área criminal, e esse novo instituto
despertou a minha atenção, principalmente considerando os discursos
oficiais3 já mencionados no primeiro capítulo de que o novo instituto
poderia combater a cultura do encarceramento em massa, ao
proporcionar o contato direto da autoridade judicial com a pessoa presa
antes da decisão sobre a necessidade de prisão preventiva. A partir desse
discurso, algumas inquietações foram surgindo: “teria audiência de
custódia capacidade para cumprir a referida finalidade?”; “qual seria a
origem desse novo instituto?”; “ela estava presente em outros
ordenamentos jurídicos?”; “quais são os objetivos, afinal, dessa
apresentação da pessoa presa à autoridade judicial?”.
A partir de então, voltei meus estudos para esse novo fenômeno no
ordenamento jurídico-penal brasileiro. Em tempo real, acompanhei o
lançamento do Projeto Audiência de Custódia na cidade de Porto
Alegre/RS4 e o início das discussões doutrinárias sobre o tema. Em 2016
iniciei o curso de Especialização em Ciências Penais na Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com o objetivo de
pesquisar sobre audiência de custódia no âmbito do trabalho de conclusão
de curso. Embora se denomine “monografia”, o trabalho que produzi no

3

LEWANDOWSKI, Ricardo. Audiências de Custódia do Conselho Nacional de Justiça – Da política à prática. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-nov-11/lewandowski-audiencias-custodia-cnj-politica-pratica. Acesso
em: 15 out. 2020.
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Notícia disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/noticia/2015/07/lewandowski-quer-a-libertacao-de-120mil-presos-ate-o-fim-do-ano-cj5w15dkx15umxbj0r45768rq.html. Acesso em: 15 out. 2020.
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âmbito da especialização5 está longe de representar uma escrita individual.
Para além de contar com o essencial apoio do meu orientador, Professor
Nereu Giacomolli, o estudo desenvolvido foi impactado por outro fator
determinante para os rumos da minha trajetória acadêmica: recebi a
oportunidade de integrar como, pesquisadora colaboradora, a pesquisa
nacional sobre audiência de custódia realizada pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP)6 e coordenada pelo Professor Rodrigo
Ghiringhelli de Azevedo. A pesquisa, que já se encontra finalizada7,
oportunizou-me realizar a observação de audiências de custódia pelo
período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, bem como entrevistas
com atores jurídicos envolvidos no cotidiano das audiências na cidade de
Porto Alegre/RS.
Desde então, encontro-me em contato permanente com as audiências
de custódia realizadas na cidade de Porto Alegre/RS – em alguns períodos
de forma mais intensa, em outros, menos –, de modo que a pesquisa ora
apresentada não deixa de ser fruto de todo esse percurso que se iniciou
formalmente em 2016. Ainda, no ano de 2018, recebi mais uma
oportunidade – desta vez a convite do Professor Daniel Achutti – para
colaborar com uma nova pesquisa de campo, desta vez destinada a
contribuir para o monitoramento das audiências de custódia realizado pelo
Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), que também está sendo
realizado em diversas unidades federativas e é fruto do Termo de
Cooperação Técnica (n. 007/2015) assinado pelo IDDD com o CNJ e o
Ministério da Justiça. A pesquisa encontra-se concluída e o relatório foi
publicado sob o título “O Fim da Liberdade: a urgência de recuperar o

5

ALBUQUERQUE, Laura Gigante. A compatibilidade da audiência de custódia com o ordenamento jurídicopenal brasileiro. Monografia (Especialização em Ciências Penais). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul. Porto Alegre, 2017.
6
7

Realizada a partir de edital de contratação e financiamento do Conselho Nacional de Justiça.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Audiência de custódia, prisão provisória e medidas
cautelares: obstáculos institucionais e ideológicos à efetivação da liberdade como regra. Série Justiça Pesquisa CNJ.
Brasília: 2018.
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sentido e a efetividade das audiências de custódia”8, e o período de
observação das audiências e preenchimento dos formulários do levantamento do IDDD coincidiu, em grande parte, com o período de realização
da pesquisa etnográfica ora apresentada. Ambas as pesquisas que integrei,
assim como os percursos formativos da Especialização em Ciências Penais
e do Mestrado Ciências Criminais e todas as pessoas que encontrei neste
trajeto, representam partes essenciais da formação desta pesquisadora,
das suas opções teóricas e metodológicas9 e do trabalho que ora se
desenha.
A indagação central do presente trabalho, à qual se pretende
responder principalmente a partir da pesquisa empírica do fenômeno
estudado, pode ser assim colocada: quais são os reflexos da implantação
das audiências de custódia no controle das práticas de violência policial?
Ou seja, para além do estudo teórico do instituto da audiência de custódia,
busca-se verificar de que forma o seu advento influencia no trabalho dos
órgãos de controle, em especial do Ministério Público, quanto à fiscalização
e coibição da violência policial.
Para responder ao problema proposto, além do aporte teórico
necessário para a compreensão dos fenômenos e conceitos aqui
trabalhados, mostrou-se indispensável, também, a realização de uma
pesquisa empírica10 que pudesse fornecer as bases necessárias para avaliar
a efetividade prática do instituto da audiência de custódia. Isso porque o
estudo teórico de determinado instituto jurídico-penal baseado apenas nos

8

INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. O fim da liberdade: a urgência de recuperar o sentido e a
efetividade das audiências de custódia. 2018. Disponível em: http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2020/07/OFimDaLiberdade_completo.pdf. Acesso em: 31 jan. 2021.
9

“Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Ou seja,
a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do
conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua
sensibilidade)”. MINAYO, Maria Cecília de Souza. Trabalho de campo: contexto de observação, interação e
descoberta. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28. ed.
Petrópolis: Vozes, 2009, p. 14.
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“Assim, sob essa nova matriz de observação, precisam ser estudadas as realidades ambitais. Sem investigar o
entrelaçamento, sem pesquisar o “campo de jogo” dessas realidades, a explicação será mais do que reducionista, será
rebaixadora”. LAMY, Marcelo. Metodologia da pesquisa jurídica: técnicas de investigação, argumentação e redação.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 78.
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seus instrumentos legais e na pretensão de impactos que poderá gerar não
é suficiente para uma verdadeira verificação da sua efetividade.11 Ainda,
como bem pontuado por Maria Cecília Minayo, o trabalho de campo
permite uma aproximação do pesquisador à “realidade sobre a qual
formulou uma pergunta, mas também estabelece uma interação com os
‘atores’ que conformam a realidade e, assim, constrói um conhecimento
empírico importantíssimo para quem faz pesquisa social”12.
Nesse contexto, entende-se que a pesquisa qualitativa fornece
ferramentas capazes de auxiliar na compreensão do fenômeno analisado.
Ela permite uma aproximação contextual com o objeto de pesquisa que se
centra na compreensão e explicação de dinâmicas de relações sociais que
não podem ser quantificadas. Como explicitado por Minayo, a pesquisa
qualitativa
se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não
deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados,
dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse
conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade
social [...].13

Para possibilitar essa análise qualitativa do fenômeno como um todo,
entendeu-se que a melhor metodologia seria a pesquisa de caráter
etnográfico, resgatando-se um olhar mais de perto e mais de dentro da
própria realidade objeto de estudo.14 Como alerta José Guilherme
Magnani, o método etnográfico não se confunde e não se reduz a uma
11

Em muitas etnografias tem ficado “evidente que os agentes das instituições policiais e judiciais estudadas não se
regulam nem pela lei, nem pelas normas internas explícitas que produzem [...], mas por rotinas implícitas de
comportamento, transmitidas tradicionalmente e não explicitas para o observador casual”. LIMA, Roberto Kant de.
Éticas e práticas na segurança pública e na justiça criminal. In: LIMA, Renato Sérgio; RATTON, José Luiz; AZEVEDO,
Rodrigo Ghiringhelli de (org.). Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014, p. 479.
12

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Trabalho de campo: contexto de observação, interação e descoberta. In: MINAYO,
Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 61.
13

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa
social: teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 21.
14

“[...] resgatar um olhar de perto e de dentro capaz de identificar, descrever e refletir sobre aspectos excluídos da
perspectiva daqueles enfoques que, para efeito de contraste, qualifiquei como de fora e de longe”. MAGNANI, José
Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais,
v. 17, n. 49, p. 11-29, 2002, p. 17.
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técnica de pesquisa, podendo ser utilizadas várias técnicas diferentes – o
que optei por fazer no âmbito desta pesquisa. Assim, o autor descreve que
a etnografia constitui-se muito mais como um “modo de acercamento e
apreensão do que um conjunto de procedimentos”15.
A prática etnográfica tem por desafio compreender e interpretar
fenômenos da realidade desde o seu interior. Dessa forma, “o ofício do
etnógrafo, pela observação participante, pela entrevista não-diretiva, pelo
diário de campo, pela técnica da descrição etnográfica, entre outros, coloca
o(a) cientista social, o(a) antropólogo(a), mediante o compromisso de
ampliar as possibilidades de re-conhecimento das diversas formas de
participação e construção da vida social”16.
Na lição de Magnani, a construção de saberes a partir do método
etnográfico caracteriza-se por possibilitar um arranjo muito mais denso
que o esquema teórico inicial da pesquisa, uma vez que agora se refere ao
“concreto vivido”. Em suas exatas palavras:
Em suma: a natureza da explicação pela via etnográfica tem como base um
insight que permite reorganizar dados percebidos como fragmentários,
informações ainda dispersas, indícios soltos, num novo arranjo que não é mais
o arranjo nativo (mas que parte dele, leva-o em conta, foi suscitado por ele)
nem aquele com o qual o pesquisador iniciou a pesquisa. Este novo arranjo
carrega as marcas de ambos: mais geral do que a explicação nativa, presa às
particularidades de seu contexto, pode ser aplicado a outras ocorrências; no
entanto, é mais denso que o esquema teórico inicial do pesquisador, pois tem
agora como referente o “concreto vivido”.17

A opção pela realização de um estudo de caso na cidade de Porto
Alegre/RS justifica-se pela necessidade de aprofundar a análise sobre os
fenômenos pesquisados. Em pesquisas anteriores, já mencionadas ao

15

MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira
de Ciências Sociais, v. 17, n. 49, p. 11-29, 2002, p. 17.
16

ROCHA, Ana Luiza Carvalho da; ECKERT, Cornelia. Etnografia: saberes e práticas. Disponível em:
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/30176/000673630.pdf. Acesso em: 15 out. 2020, p. 22.
17

MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira
de Ciências Sociais, v. 17, n. 49, p. 11-29, 2002, p. 17.
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longo da presente obra18, foram realizados levantamentos de dados sobre
a realização das audiências de custódia em diversas capitais brasileiras, o
percentual de concessões de liberdade provisória, o perfil das pessoas
presas apresentadas em audiência e o número de casos de violência policial
relatados, por exemplo. Todas essas pesquisas foram de suma importância
para que se pudesse monitorar a implantação das audiências de custódia
a partir do ano de 2015 e possibilitar uma visão “macro”, ou seja, uma
visão mais completa do fenômeno no Brasil.
Ao iniciar a presente pesquisa, senti a necessidade de buscar uma
abordagem diferente. Percebi que, ao selecionar apenas uma cidade para
o estudo de caso, seria possível realizar uma análise qualitativa profunda19
e diversa das análises já realizadas, de forma que o trabalho realizado
pudesse contribuir para a compreensão da relevância da audiência de
custódia e dos seus reflexos, mais especificamente na questão do combate
à violência policial. Dessa forma, a pesquisa foi realizada apenas na cidade
de Porto Alegre/RS, pela proximidade da pesquisadora e possibilidades
práticas de realização do estudo dentro do curto período do curso de
Mestrado. No âmbito da pesquisa de caráter etnográfico realizada ao longo
desses dois anos, foram muitas as técnicas empregadas para que se
pudesse chegar a uma análise aproximada da realidade. Como já havia
integrado pesquisas anteriores que tiveram como técnica a observação de
audiências e, portanto, já havia me familiarizado com os ritos e práticas,
optei por iniciar a pesquisa de uma outra forma: conversando com os
atores jurídicos diretamente implicados pelo meu objeto de pesquisa,
aqueles responsáveis pela fiscalização da atividade policial.
18

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Audiência de custódia, prisão provisória e medidas
cautelares: obstáculos institucionais e ideológicos à efetivação da liberdade como regra. Série Justiça Pesquisa CNJ.
Brasília: 2018; INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Monitoramento das audiências de custódia em
São Paulo. 2016. Disponível em: http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Relatorio-AC-SP.pdf.
Acesso em: 15 out. 2020; CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Tortura Blindada: Como as instituições do sistema de
Justiça perpetuam a violência nas audiências de custódia. São Paulo: Conectas, 2017. Disponível em:
https://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Relato%CC%81rio%20completo_Tortura%20blindadaConectas
%20Direitos%20Humanos(1).pdf. Acesso em: 15 out. 2020.
19

“Através de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração
na realidade social, não conseguida pela análise estatística”. GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer
pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 34.
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Dessa forma, no ano de 2017, ainda em fase de pesquisa exploratória,
realizei reuniões com promotores de justiça, tanto da Promotoria de
Justiça de Controle Externo da Atividade Policial de Porto Alegre, a qual é
subdivida em três setores, quanto da Promotoria de Defesa dos Direitos
Humanos, ambas localizadas no bairro Santana desta capital. Algumas
dessas reuniões foram realizadas sob a forma de entrevistas estruturadas;
no entanto, como a gravação não foi possível em todas elas, os dados
qualitativos que serão apresentados compreendem todo o conjunto de
informações obtidas a partir dessas conversas– pela análise de gravações
e de notas tomadas no diário de campo –, optando-se por não reproduzir
falas específicas destes atores20. Além das informações prestadas pelos
promotores, tive acesso também a outras fontes de dados: ainda que não
estivessem no escopo inicial21, me foram fornecidos alguns documentos
importantes que integrarão a análise e encontram-se anexados ao trabalho
e, ainda, tive acesso a dados quantitativos sobre o impacto da
implementação das audiências de custódia, a partir do número de
expedientes de apuração de violência policial instaurados pelas
promotorias antes e depois do seu advento.
Posteriormente, parti para a fase de observação das audiências de
custódia ocorridas na cidade de Porto Alegre/RS – cujos locais de
realização serão a seguir detalhados. Em janeiro de 2018, entrei em
contato com o Serviço de Plantão do Foro Central para solicitar
autorização de ingresso nos atos. Embora as audiências criminais em geral
sejam públicas, na cidade de Porto Alegre as audiências de custódia
ocorrem dentro de estabelecimentos prisionais, de forma que o acesso de
pesquisadores tende a ficar mais difícil. Após algumas trocas de e-mail com
20

Considerando que as dinâmicas sociais objeto de análise e interpretação do presente trabalho são práticas institucionais – e não individuais –, optou-se por não identificar os nomes dos atores jurídicos com os quais foram realizados
diálogos informais e entrevistas semiestruturadas. Entende-se que a exposição pessoal de um ou outro agente jurídico não contribuiria para o debate verdadeiramente importante: a necessidade de mudanças institucionais no
sistema de justiça criminal. A escolha foi realizada, portanto, a partir de uma noção de responsabilidade ética da
pesquisa desenvolvida e de abertura de um diálogo com as instituições envolvidas.
21

Por essa razão, em pesquisas de caráter etnográfico, ressalta-se muito a importância de o pesquisador manter-se
aberto aos caminhos fornecidos pela própria pesquisa, pela interação com os sujeitos do estudo, podendo incorporar
as novas possibilidades que vão se delineando.
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uma funcionária do Serviço de Plantão do Foro Central de Porto Alegre,
obtive autorização do magistrado coordenador. Realizei um período de
testes nos meses de fevereiro e março de 2018, para verificar a quantidade
de audiências realizadas por dia, como se delineava a dinâmica de acesso
aos estabelecimentos prisionais onde as mesmas ocorrem e para
determinar o período da observação que seria realizada, atentando para a
necessidade de haver variação de dias da semana e dos atores jurídicos
envolvidos.
Assim, após esse período de pesquisa exploratória, a fase de
observação das audiências de custódia foi realizada entre os meses de maio
a julho de 2018, mantendo um diário de campo a fim de registrar todas as
anotações pertinentes a uma análise qualitativa22 do fenômeno observado.
Nesta etapa, preocupei-me com a observação atenta, com esse olhar “de
perto e de dentro” para todos os fenômenos em torno do objeto de estudo,
a partir de uma perspectiva qualitativa da pesquisa. Isso porque já havia
tido contato com pesquisas anteriores que trouxeram uma análise da
audiência de custódia sob um viés quantitativo, de forma que essas
pesquisas também integram o presente estudo, sob a forma de dados
secundários. Além disso, em relação à análise quantitativa dos impactos
da audiência de custódia quanto ao controle externo da atividade policial
em Porto Alegre/RS, como já exposto, obtive dados fornecidos
diretamente pelas Promotorias de Justiça, além de documentos
pertinentes à pesquisa.
A combinação entre os dados qualitativos oriundos de entrevistas,
conversas documentos e da observação das audiências de custódia, e os
dados quantitativos fornecidos diretamente pela Promotoria de Justiça, ou
seja, esse cruzamento de dados e metodologias diversas possibilitou uma
compreensão ainda mais abrangente dos objetos de estudo. Sobre o uso
da triangulação de dados, Mirian Goldenberg afirma:

22

E, portanto, uma análise profunda dos fenômenos e das relações sociais estudados, que possa ir além da quantificação dos dados de realidade.
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A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o pesquisador
faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança que
seus dados não produto de um procedimento específico ou de alguma situação
particular. [...] A combinação de metodologias diversas no estudo do mesmo
fenômeno, conhecida como triangulação, tem por objetivo abranger a máxima
amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo.23

A análise aqui realizada não pretende alcançar conclusões absolutas
ou universalizáveis. Pelo contrário, o enfoque na prática das audiências de
custódia em Porto Alegre/RS visa a retratar esta realidade da forma mais
legítima possível, a fim de que se possa aprofundar o debate em torno
desse caso específico e suscitar novos debates24. No entanto, partindo-se
da etnografia aqui realizada e do cotejo com as demais pesquisas já
publicadas sobre o tema, verifica-se a possibilidade de fornecer bases e
chaves de interpretação para as demais realidades verificadas nos mais
diversos cantos do país.
Na seção a seguir, os dados coletados, as falas e as sensibilidades
registradas no diário de campo não serão apresentadas de forma linear,
isto é, não correspondem à observação de cada dia, em sequência. Como
bem pontuado por Marcelo Lamy, é preciso desacostumar-se com o pensar
linear, para ingressar no pensar em suspensão, e esta foi a forma de
percepção que guiou todo este trabalho: um “raciocínio que não termina,
que entrelaça diversos aspectos em suas múltiplas relações possíveis, sem
precipitar-se a realizar conclusões cabais, definitivas”25.
Além disso, com a finalidade de conferir sentido e dinamicidade ao
texto, todos esses registros serão intercalados com as minhas
interpretações e percepções da realidade apresentada. Dessa forma os
resultados da pesquisa não serão revelados de forma estanque ao final de
23

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. 8. ed. Rio de
Janeiro: Record, 2004, p. 62-63.
24

“O ciclo de pesquisa não se fecha, pois toda pesquisa produz conhecimento e gera indagações novas”. MINAYO,
Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social:
teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 27.
25

LAMY, Marcelo. Metodologia da pesquisa jurídica: técnicas de investigação, argumentação e redação. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011, p. 73.
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uma apresentação puramente descritiva, mas irão se delinear
progressivamente juntamente com a exposição dos dados de realidade
coletados.26
Uma tarefa desafiante foi a de não presumir entendidas as práticas
das audiências de custódia, considerando já estar pesquisando esse tema
há 3 (três) anos. Como descrito por Gilberto Velho, “eu já possuía um tipo
de conhecimento e de informação apreciável sobre parte do universo que
me propus a investigar”27. Até mesmo por ser advogada, já havia atuado
em outros tipos de audiências, de forma que algumas disposições
espaciais, linguagens e discursos tendiam a ser normalizados pela minha
perspectiva. Ciente do “desafio da proximidade”, eu sabia que deveria
buscar o movimento oposto: o de “estranhamento do familiar”28. Assim,
me certifiquei de não tomar nada como compreendido ou concluído,
procurei me desfazer de presunções e preconceitos29, e prestar atenção a
tudo, “como se” estivesse vivenciando uma experiência nova – e que
efetivamente acabou se revelando uma experiência completamente nova,
capaz de trazer percepções renovadas sobre o objeto de estudo.

26

“Nesta etapa [exploração do material], é de fundamental importância sermos capazes de ir além das falas e dos
fatos ou, em outras palavras, caminharmos na direção do que está explícito para o que é implícito, do revelado para
o velado, do texto para o subtexto”. GOMES, Romeu. Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In:
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis: Vozes,
2009, p. 101.
27

VELHO, Gilberto. O desafio da proximidade. In: VELHO, Gilberto; KUSCHNIR, Karina (org.). Pesquisas urbanas:
desafios do trabalho antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 15.
28

VELHO, Gilberto. O desafio da proximidade. In: VELHO, Gilberto; KUSCHNIR, Karina (org.). Pesquisas urbanas:
desafios do trabalho antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 15.
29

É importante destacar que não tive a pretensão de alcançar uma neutralidade, até mesmo por ser esta posição
inviável, como já colocado no início deste subcapítulo. Nesse sentido, a lição de Michel Lobo: “No processo de
aprender a estranhar e de romper com o senso comum, próprio dos antropólogos, é impossível realizar uma pesquisa
de campo de forma inteiramente neutra ou ‘pura’ de teorias e conceitos tanto de senso comum quanto científicas,
seja por parte do próprio pesquisador, seja por parte dos sujeitos da pesquisa”. LOBO, Michel. A formação do
conhecimento no campo do Direito e das Ciências Sociais: questões teórico-metodológicas. Confluências: Revista
Interdisciplinar de Sociologia e Direito, vol. 17, n. 2, p. 41-63, 2015, p. 45.
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4.2 As práticas da audiência de custódia na cidade de Porto
Alegre/RS: um estudo de caso
Em Porto Alegre, as audiências de custódia não dispõem de um local
específico no Fórum para a sua realização: conforme restou determinado
pela Resolução n. 1143/2016 do Conselho da Magistratura (COMAG) do
TJRS (art. 9º, § 1º), as audiências são realizadas no Posto Avançado da 2ª
Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, localizado no interior dos
dois estabelecimentos prisionais da capital. Assim, as audiências ocorrem
na Cadeia Pública de Porto Alegre (antigo Presídio Central30), para os
presos do sexo masculino31, e na Penitenciária Feminina Madre Pelletier,
para as presas do sexo feminino32. Ambos os estabelecimentos prisionais
dispõem de uma sala de audiências, as quais serão melhor descritas a
seguir, equipada com computador e câmera de vídeo para registro. Ainda
em relação às previsões da resolução estadual, constatei que as audiências
de custódia são realizadas diariamente, às 9h30, inclusive em dias não
úteis (sábados, domingos e feriados), em atendimento ao artigo 9º, § 1º
da Resolução n. 1143/2016 da COMAG.
Diferentemente de outros estados como Santa Catarina, São Paulo e
Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Sul e, mais precisamente, na
cidade de Porto Alegre/RS, a realização das audiências de custódia segue
um procedimento sui generis. Enquanto nas demais capitais todas as
pessoas presas em flagrante são apresentadas diretamente em audiência
de custódia, no procedimento estruturado pelo Serviço de Plantão do Foro
Central de Porto Alegre/RS, a análise das prisões em flagrante divide-se
em duas etapas: primeiro são encaminhados os autos de prisão em
30

No decorrer da descrição e análise das audiências observadas, utilizar-se-á também a antiga nomenclatura –
Presídio Central – ou apenas “Central”, considerando que o nome ainda faz parte da linguagem cotidiana dos atores
jurídicos e policiais cujas práticas buscam-se analisar.
31

Utiliza-se a expressão “sexo” masculino e feminino com a finalidade de denotar que o critério utilizado pelo sistema
prisional ainda é o biológico: pessoas transexuais nascidas com órgão sexual masculino, embora se identifiquem com
o gênero feminino, são encaminhadas ao presídio masculino, e vice-versa.
32

Cumpre apontar que as audiências de custódia no Presídio Feminino não ocorrem todos os dias, uma vez que o
número de mulheres presas em flagrante é muito pequeno, se comparado às prisões masculinas. Dessa forma, grande
parte das audiências observadas pela pesquisa foi de custodiados homens.
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flagrante para análise e decisão escrita do magistrado de plantão
(procedimento “antigo”, previsto no artigo 306, § 1º do Código de
Processo Penal) para, só após essa análise preliminar, organizar-se a pauta
das audiências de custódia a serem realizadas na manhã seguinte. As
pessoas que recebem liberdade provisória ou têm a sua prisão em
flagrante relaxada mediante decisão escrita do magistrado de plantão não
são conduzidas, portanto, às audiências que ocorrem nos estabelecimentos
prisionais da capital.
Dessa forma, somente são apresentados em audiência aqueles
indivíduos cujo auto de prisão em flagrante já passou pelo filtro da
autoridade judicial de plantão, e cuja prisão preventiva já foi decretada por
decisão escrita. Assim, diferentemente dos demais estados, a pessoa chega
em audiência com uma decisão de prisão preventiva prolatada contra si –
o que, de acordo com as minhas hipóteses antes de iniciar o campo,
poderia gerar uma maior dificuldade de obter a liberdade provisória. Mas
voltaremos a essa questão posteriormente.
Em conversa informal com um dos magistrados atuantes nas
audiências de custódia, suscitei que o procedimento seguido pelo Serviço
de Plantão de Porto Alegre/RS era diferente dos demais estados e que seria
um descumprimento à Resolução n. 213/2015 do CNJ33, e perguntei-lhe a
sua opinião. O magistrado ponderou que, para a pessoa presa, seria muito
melhor receber o alvará de soltura ainda durante a madrugada (ou seja, a
partir da análise realizada pelo magistrado durante o plantão) do que ter
que aguardar até a manhã seguinte para a realização da audiência de
custódia. Para ele, essa peculiaridade no procedimento favorece aquelas
pessoas sem antecedentes criminais, que cometeram34 um delito leve ou
sem violência, e que podem ser colocadas em liberdade a partir dessa
33

Isso porque a resolução estabelece que toda pessoa presa em flagrante delito deverá ser apresentada à autoridade
judicial (art. 1º), e que o encaminhamento do auto de prisão em flagrante não supre a apresentação pessoal (art. 1º,
§ 1º).
34

Utiliza-se aqui a expressão usada pelo próprio magistrado – [pessoas] “que cometeram um delito leve ou sem
violência” –, a fim de apresentar a sua fala da maneira mais fidedigna possível. Não se desconhece que, juridicamente,
o correto seria dizer “pessoas suspeitas de terem cometido delito...”. Contudo, a fala do magistrado não é incomum
e, pelo contrário, corresponde à linguagem corriqueiramente utilizada pelos atores do campo jurídico.
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análise sumária do magistrado, sem necessidade de ponderação das
condições pessoais em audiência de custódia.
Por outro lado, em conversa com um promotor de justiça atuante nas
audiências, o mesmo referiu que entende o procedimento como uma
violação frontal à Resolução n. 213/2015, pois nem todas as pessoas presas
estão sendo apresentadas à autoridade judicial em Porto Alegre. Ainda, a
partir do esclarecimento fornecido pelo promotor, verifiquei que, para
além das pessoas que recebem alvará de soltura durante o plantão,
também não são apresentados os indivíduos que já possuem Processo de
Execução Criminal (PEC) ativo decorrente de condenação por outro delito,
uma vez que a Cadeira Pública de Porto Alegre só recebe presos provisórios
e não definitivos, em razão da sua superlotação. Dessa forma, quando
constatado que o preso em flagrante tem PEC instaurado contra si, ele é
automaticamente encaminhado para outro presídio da região
metropolitana ou do interior do estado, e acaba não passando pela
audiência de custódia. O promotor me relatou que já tentou diversas vezes
debater com os magistrados acerca desse descumprimento da resolução e
da importância de serem realizadas audiências de custódia para todos os
presos em flagrante, mas refere que o próprio fato de as audiências serem
realizadas dentro do presídio – o que ele também critica de forma
veemente – acaba criando empecilhos para que os demais flagrados sejam
apresentados à autoridade judicial. O promotor demonstrou-se muito
preocupado com a regularidade dos procedimentos da audiência de
custódia e compartilhou comigo um documento interno do Ministério
Público estadual denominado Elementos Preliminares para um Roteiro de
Atuação em Audiências de Custódia, que contém diretrizes de ordem
prática para promotores encarregados de realizarem as audiências. A iniciativa permite verificar que existe um esforço pelo Ministério Público, em
especial a partir da agência de alguns membros, para garantir a regularidade e efetividade do instituto da audiência de custódia.
Do mesmo modo, um dos defensores públicos com os quais tive a
oportunidade de conversar enfatizou a questão de nem todos os indivíduos
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serem apresentados em audiência de custódia. De acordo com ele, a
Defensoria Pública do estado já havia ajuizado mais de 50 (cinquenta)
Reclamações no Supremo Tribunal Federal contra o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul. Para o defensor público, o TJRS estava incorrendo em
descumprimento à decisão liminar proferida na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que
determinou que os juízes e tribunais brasileiros passassem a realizar as
audiências de custódia, sem distinção de presos a serem apresentados em
audiência35. Para esse defensor, a realização das audiências de custódia na
cidade de Porto Alegre não vinha ocorrendo de forma completa, pois
muitos presos acabavam nunca sendo apresentados pessoalmente ao
magistrado e, portanto, a função específica de detectar atos de violência
policial ficava prejudicada.
A partir da minha percepção, compreendi que o magistrado
provavelmente considera que o procedimento adotado pelo Serviço de
Plantão local é a melhor opção para a pessoa presa. Não se duvida da
intenção de simplificar e acelerar o procedimento de verificação das
prisões em flagrante e conversão (ou não) em prisão preventiva, a fim de
que se possa providenciar mais rapidamente a soltura daqueles que não se
enquadram no perfil de criminoso. No entanto, a referida “garantia” de
celeridade acaba por impossibilitar a garantia da verificação da integridade
física e psíquica do preso. Nem os presos soltos pelo magistrado de
plantão, nem os presos com PEC ativo serão apresentados pessoalmente à
autoridade judicial, não sendo possível exercer o controle e a fiscalização
dos atos policiais nesses casos.
De fato, a partir dos dados levantados na pesquisa realizada pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, verifica-se que entre os meses de
janeiro de 2016 e janeiro de 2017, o Serviço de Plantão recebeu, para
análise e encaminhamento, um total de 5.785 prisões em flagrante
efetuadas. De todas essas prisões, apenas 3.854 dos presos foram
35

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, rel. Min. Marco Aurélio, julgada em 09.09.2015.
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conduzidos às audiências de custódia36, sendo que o restante se dividiu
entre os que receberam liberdade pela decisão do magistrado de plantão e
os que possuíam condenação ativa e foram encaminhados a outros
estabelecimentos prisionais. Ou seja, o número de pessoas presas em
flagrante na cidade de Porto Alegre que não passam pela audiência de
custódia corresponde a aproximadamente um terço do total de prisões
efetuadas. Considerando que, conforme visto nos capítulos anteriores, a
fiscalização de prisões ilegais ou arbitrárias e a verificação e coibição da
violência policial são os dois principais objetivos da audiência de custódia,
entende-se que essa lacuna constitui uma grave violação aos tratados
internacionais e à Resolução do CNJ.
A chegada à Cadeia Pública de Porto Alegre – ainda chamada de
“Central” pelos profissionais que atuam no seu cotidiano – merece
algumas considerações à parte. Ao iniciar a observação das audiências de
custódia, em maio de 2018, não estava entrando pela primeira vez no
estabelecimento prisional: já havia estado ali antes como advogada e
também como pesquisadora, em outras oportunidades. Dessa vez,
contudo, partia de um novo “modo de acercamento e apreensão” daquela
realidade: almejava, a partir do método etnográfico, um olhar “de perto e
de dentro”37. Parando para observar atentamente, foi possível ver, de fato,
o Presídio Central – e não apenas visualizar, mas apreender os seus sons
(ferozes latidos de “cães policiais” que guardam o entorno da guarita de
entrada), as suas cores (roupas penduradas nos varais improvisados para
fora das pequenas janelas), os seus cheiros característicos.
A primeira entrada, como tantas outras posteriores, caracterizou-se
pela costumeira desconfiança dos agentes policiais que atuam na portaria
do Presídio: “documento, doutora”; “vai fazer o quê?”; “tem autorização?”;
“hum, tá bem, vou verificar”. E assim se repetia a minha rotina: mesmo
36

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Audiência de custódia, prisão provisória e medidas
cautelares: obstáculos institucionais e ideológicos à efetivação da liberdade como regra. Série Justiça Pesquisa CNJ.
Brasília: 2018, p. 136.
37

MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira
de Ciências Sociais, v. 17, n. 49, p. 11-29, 2002, p. 17.
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comparecendo com regularidade às audiências – sempre no mesmo
horário, com meu diário de campo e uma caneta em mãos –, eu seria
constantemente lembrada que, naquele espaço, era uma estranha, quase
uma invasora. Da mesma forma, na Penitenciária Feminina Madre
Pelletier, encontrei uma certa resistência repetitiva. No entanto, como o
número de audiências de mulheres é muito reduzido em relação ao
número de audiências de homens e ocorrem com menos frequência,
compreende-se que cada vez que eu retornasse ao “Madre” após um longo
período de tempo, a recepção fosse novamente formal.
Duas situações – muito similares, mas em ocasiões distintas –
fizeram-me perceber, de fato, essas resistências. Em uma oportunidade,
passei pela guarita do Presídio Central e, quando atravessei o pátio e
ingressei no prédio principal, acabei entrando junto com a comitiva que
acompanhava o magistrado de plantão: dois policiais militares (vestidos
de terno, e não fardados), os quais atuam na segurança pessoal dos
magistrados, e uma assessora, responsável pelo auxílio no registro das
audiências. Na referida ocasião, pela primeira vez, fui recebida de uma
forma diferente: o “brigadiano”38 responsável pela abertura da grade que
divide o átrio do interior do prédio estava sorrindo, cumprimentando o
juiz; em seguida, apertou a mão de cada um de seus assessores e,
possivelmente, acreditou que eu fazia parte daquela comitiva, pois ganhei
pela primeira vez um aperto de mão, e não os tradicionais olhares sérios e
desconfiados. Em ocasião distinta, desloquei-me à Penitenciária Feminina
Madre Pelletier após as audiências dos custodiados homens, mas, dessa
vez, não atravessei o estacionamento sozinha: como a minha entrada
coincidiu com a da defensora pública, e vínhamos conversando no
caminho, possivelmente fui confundida com uma assessora ou estagiária
da Defensoria Pública, pois não pediram sequer a minha documentação
para ingressar no estabelecimento prisional.

38

Forma como se denomina o policial militar no Rio Grande do Sul, agente da Brigada Militar.
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Embora possam representar situações “banais” para quem olha “de
fora e de longe”, após muitas semanas enfrentando a desconfiança e a
necessidade constante de fornecer explicações – e, talvez, naturalizando o
tratamento que recebia – foi justamente quando o ingresso ocorreu de
forma fluida que sobreveio a percepção de que eu havia enfrentado, até
então, resistências institucionais.39
Ingressando na sala de audiências do Presídio Central, busquei
realizar um movimento de “estranhamento do familiar”40. Embora não
fosse a primeira vez que ingressava em salas de audiências, desta vez
algumas características sobressaíram, como a disposição espacial da sala.
Em três mesas alinhadas próximas a uma parede, sentam-se o promotor
de justiça, o magistrado e a sua assessora (nessa ordem, da esquerda para
a direita de quem observa). Dessa forma, o magistrado fica bem no centro,
ocupando a mesa principal, tendo o promotor de justiça à sua direita. À
frente do magistrado, a cerca de um metro de distância, uma cadeira vazia
aguardava a chegada de “mais um” preso em flagrante. Ao lado direito da
cadeira, uma mesa perpendicular às outras três mesas forma um “L”, que
se repete também do outro lado. Em uma dessas mesas, sozinho, senta-se
o defensor do custodiado (advogado particular ou defensor público41). As
mesas do juiz e do promotor são ligeiramente mais altas do que as demais,
e – à exceção da secretária do juiz – apenas a mesa do promotor está
equipada com computador.
A crítica à disposição espacial de salas de audiências criminais não é
algo especificamente novo, e encontra resistências inclusive dentro do

39

É importante referir que as resistências dos agentes policiais responsáveis pela primeira portaria eram muito
maiores, e que iam diminuindo a cada novo “posto” que se passava para chegar, afinal, à sala de audiências. Após
alguns dias de observação, já havia estabelecido boa relação um dos agentes policiais responsáveis pela organização
da pauta e supervisão dos custodiados – e, portanto, o último agente que me separava da entrada em audiência.
40

VELHO, Gilberto. O desafio da proximidade. In: VELHO, Gilberto; KUSCHNIR, Karina (org.). Pesquisas urbanas:
desafios do trabalho antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 15.
41

Neste ponto, é importante mencionar que a quase totalidade das audiências observadas contou com a presença de
defensor público, e não de advogado particular do custodiado. Isso nos dá indicativos, também, sobre o perfil da
maioria dos presos em flagrante.
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poder judiciário42. Entende-se que o local reservado ao promotor, ao lado
e no mesmo nível do magistrado, pode influenciar testemunhas e/ou
jurados a ter mais confiança e buscar agradar mais ao promotor do que à
defesa. Nas audiências de custódia, no entanto, não existem testemunhas
ou jurados, mas nem por isso a disposição deixa de ser criticável. A
distribuição espacial reflete resquícios da tradição inquisitorial, em que
acusação e juiz confundiam-se, inclusive, na mesma figura. Dessa forma,
considerando todas as evoluções históricas em matéria de processo penal,
manter o órgão acusador ao lado do julgador significa insistir nesse
entendimento de que seriam dois atores “aliados” no processo. A
prerrogativa de assento do Ministério Público ao lado do magistrado pode
gerar um maior alinhamento que transcende o aspecto físico: significa, de
fato, um pareamento de posição e mentalidade e pode gerar uma maior
identificação do magistrado, ainda que inconsciente, com as teses
acusatórias. Além disso, a disposição física torna ainda mais evidente a
disparidade de armas43 no processo penal: à defesa, reserva-se o local mais
baixo, a pior estrutura, enquanto à acusação cabe a posição privilegiada.
Em que pese o papel fundamental desempenhado pelo Ministério
Público na audiência de custódia não seja o de acusador, percebe-se que
na prática os promotores de justiça normalmente se alinham a um
discurso de reafirmação do poder punitivo. Assim, em quase a totalidade
das audiências observadas, por exemplo, o pedido do promotor foi de
manutenção da prisão preventiva (papel acusatório), enquanto a
verificação e o requerimento de providências quanto aos relatos de
violência policial (papel fiscalizador) apareceram como funções de
42

Em 2011, um juiz federal de São Paulo, “Ali Mazloum, pediu ao Supremo Tribunal Federal que fosse dado
tratamento isonômico entre acusação e defesa nas audiências criminais feitas na Justiça Federal brasileira. Ele propôs
uma Reclamação, no STF, para questionar liminar concedida pela desembargadora federal Cecília Marcondes, que
determinou que o promotor permaneça sentado “ombro a ombro” com o juiz, durante audiências na Justiça Federal”.
Notícia disponível em: https://www.conjur.com.br/2011-jul-18/stf-julgar-onde-sentar-promotor-sala-audiencia.
Acesso em: 19 nov. 2020.
43

A paridade de armas ou igualdade processual “significa a outorga às partes, pelo legislador (igualdade perante a
lei) e pelo magistrado, dos mesmos mecanismos jurídicos à participação no debate processual contraditório, de forma
equilibrada e simétrica (igualdade no processo)”. GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem
conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016,
p. 449.
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segundo plano. Dessa forma, percebe-se que o alinhamento entre um
Ministério Público eminentemente acusador/punitivo e o magistrado
presidente das audiências de custódia também não contribui para a
paridade de armas e efetivo exercício do contraditório nas audiências.
Como bem pontuado por Nereu Giacomolli44, a igualdade processual
abrange todas as situações processuais objetivas, como intimações e
possibilidade de produção de provas, mas também os aspectos subjetivos
de inter-relacionamento entre partes.
A sala de audiências disponível na Penitenciária Feminina Madre
Pelletier é semelhante à do estabelecimento prisional masculino. A
disposição espacial é a mesma, inclusive o local onde se coloca a cadeira
destinada à presa: em frente ao juiz, mas afastada cerca de um metro. O
presídio feminino, contudo, apresenta algumas características diferentes.
Desde a entrada, é possível perceber que o prédio está menos danificado e
a aparência é um pouco mais salubre que a do Central. No caminho para
chegar à sala de audiências, é necessário entrar em um corredor onde as
paredes receberam uma faixa de pintura rosa: em que pese a evidente
estereotipização de gênero, percebe-se que existe ao menos um esforço de
construir um ambiente mais acolhedor.
As audiências, em que pese tenham particularidades, transcorrem de
forma muito similar umas às outras. O preso é conduzido por um dos
policiais militares do Presídio da carceragem até a porta da sala de
audiências, onde é recepcionado por um dos seguranças dos juízes (que,
embora também sejam policiais, trajam terno preto). Ao ingressar, é
direcionado imediatamente à cadeira localizada no centro da sala, entre as
mesas dispostas conforme já descrito acima. Em todas as audiências
observadas no âmbito da presente pesquisa foi dispensado o uso das
algemas, o que vai ao encontro da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo
Tribunal Federal e do artigo 8º, inciso II da Resolução n. 213/2015 do CNJ.
No entanto, embora os custodiados já ingressem na sala sem algemas,
44

GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de
São José da Costa Rica. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 450.
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chamava-me atenção o fato de que a grande maioria dos presos entrava
com os braços cruzados à frente do corpo45 e com a cabeça abaixada –
muitas vezes tão abaixada, que os ombros curvavam-se para baixo e o
corpo todo se encolhia. Após alguns dias de observação, ao final de uma
das audiências, presenciei um dos seguranças ordenar ao preso, de forma
ríspida, que cruzasse os braços quando levantava da cadeira para sair da
fala. O preso imediatamente cruzou os braços e voltou a cabeça novamente
para baixo. Certa vez, exigência semelhante partiu também de um juiz,
conforme diálogo que se transcreve:
Juiz: Tá tudo certo?
Preso: Tudo.
Juiz: O senhor ficou me olhando, queria saber se tava tudo certo. Abaixa a
cabeça, não fica me encarando46. [neste momento, o custodiado não
respondeu mais e abaixou a cabeça]

A cena se repetiu dezenas de vezes, e as ordens vinham ora dos
seguranças internos das audiências, ora dos policiais militares
responsáveis pela administração do presídio – algumas vezes, a ordem
vinha com menos rispidez, em outras mais. E então pude compreender
que a posição de subordinação dos presos não era um sinal espontâneo de
respeito, mas uma prática usual no âmbito das dinâmicas do presídio, um
comportamento exigido pelos agentes penitenciários como forma de
disciplinar os presos e demonstrar controle.
Com o ingresso do custodiado na sala, este se sentava na cadeira
colocada perante o juiz e, portanto, em frente à câmera que registra o ato.
Com o sinal da secretária de que o sistema estava ligado, o juiz dava início
à audiência. A depender do magistrado que realiza as audiências, as

45

Certa vez presenciei, inclusive, o seguinte diálogo:

“Promotor: O que o senhor ta segurando no braço?
Preso: Eles [indicando os policiais] mandam a gente cruzar os braços.”
46

Nas audiências masculinas, eu observava o ato a partir de uma cadeira colocada na parede oposta à mesa do Juiz,
de frente para ele. Dessa forma, encontrava-me em um ângulo que somente me permitia ver o custodiado de costas,
não tendo como relatar se o preso estava ou não encarando o magistrado.
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mesmas apresentam algumas diferenças e peculiaridades, com uma coleta
mais ou menos completa de informações, mas em geral o ato seguia um
ritual bem delineado. O magistrado inicia a audiência perguntando dados
pessoais do preso (idade, estado civil, se possui filhos, se trabalha, se tem
residência fixa, se usa drogas). Na quase totalidade das audiências
observadas, não foi esclarecido à pessoa apresentada sobre o que consiste
a audiência de custódia, quais as suas finalidades, por que a pessoa havia
sido presa em flagrante – ocorrendo, portanto, uma inobservância da
Resolução n. 213/2015 do CNJ47. Ao final dos questionamentos de caráter
pessoal, o magistrado passava à pergunta simples e direta: “como foi a
abordagem, o senhor foi agredido?” ou “os policiais foram violentos?”. É
evidente que este momento da audiência e a forma de perguntar de cada
magistrado tinham diversas variações e tonalidades, mas em linhas gerais,
na maioria das vezes, tratava-se de uma pergunta direta, sem muitas
explicações sobre o que se queria saber. E isso levava a respostas as mais
diversas possíveis, de forma que considero importante trazer alguns
exemplos colhidos em diferentes dias e audiências ao longo da pesquisa:
Preso A: “Não, doutor, foi tudo certo”.
Preso B: “Agredido, agredido não, só verbal...”
Preso C: “Não, doutor, só usaram spray de pimenta no meu olho”.
Preso D: “Eu tava na viatura, algemado com a mão pra trás, e eles jogaram
spray de pimenta nos meus olhos”.
Preso E: “Pegaram a minha enteada, botaram no chão, falaram que iam
empalar ela... mas foi tortura só psicológica”.
Preso F: “Chutaram as minhas costas, me deram de cassetete, estouraram meu
joelho, tudo isso depois que eu ‘tava’ preso”.

47

“Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo: I esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem analisadas pela autoridade judicial; [...]”.
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Embora todos os casos acima – à exceção do Preso A48, que negou
qualquer violência – possam ser enquadrados no amplo conceito de
tortura previsto na Lei n. 9.455/1997, a partir dos relatos de “B”, “C” e “E”,
percebe-se a utilização da palavra “só” para narrar uma violência verbal
ou psicológica, que não constitua agressão física. A expressão denota uma
naturalização da violência policial por parte dos próprios presos: se o
policial “só” agrediu verbalmente ou psicologicamente, a resposta à
pergunta do magistrado sobre violência era quase sempre negativa. Isso
demonstra, ainda, que muitas vezes essas pessoas já vivem em um
contexto de vulnerabilidade e têm experiências prévias de encontros
conflituosos e violentos com a polícia, de forma que o tratamento policial
é considerado correto simplesmente por não envolver o emprego de
violência física.
A naturalização da violência policial parte também dos atores
jurídicos: muitas vezes os presos relatavam “só” tortura psicológica ou
“só” ameaça, e não havia nenhuma tentativa de maior averiguação ou
encaminhamento pelo magistrado, pelo promotor, e às vezes nem pelo
defensor público. No entanto, ao menos durante o período em que realizei
a pesquisa etnográfica, não constatei casos de “justificação” das violências
relatadas, tais como foram detectados pela pesquisa “Tortura Blindada”49.
Dessa forma, quando trago a questão da naturalização, significa dizer que
se verificou, de um modo geral, uma atitude passiva dos atores jurídicos
diante de alegações de violência, no sentido de não buscarem maiores
informações ou intentarem atitudes mais enérgicas.

48

Por questões éticas, não serão divulgados os nomes dos custodiados presentes nas audiências observadas. Em lugar
do nome, opta-se pela diferenciação mediante letra do alfabeto, por considerar que a utilização de números contribuiria para a lógica de que ele é “apenas mais um”.
49

A pesquisa da ONG Conectas revelou que, das audiências observadas, em 60% dos casos em que havia sido relatada
violência policial o promotor de justiça intervinha para deslegitimar o relato do preso. Além disso, 22% das
intervenções visavam a justificar a agressão. CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Tortura Blindada: Como as
instituições do sistema de Justiça perpetuam a violência nas audiências de custódia. São Paulo: Conectas, 2017.
Disponível
em:
https://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Relato%CC%81rio%20completo_Tortura%20blindadaConectas
%20Direitos%20Humanos(1).pdf. Acesso em: 15 out. 2020.
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Em uma determinada ocasião, essa naturalização chamou-me
especialmente a atenção. No mesmo dia, dois presos diferentes relataram
situações extremas de violência policial. O primeiro (Preso G) tratava-se
de um senhor idoso, que declarou ter sofrido choques empregados pelos
policiais militares, mesmo já estando rendido, e que os policiais não o
deixaram dormir durante o tempo em que ficou sob a custódia policial. O
segundo, Preso H, assim relatou:
Preso H: “Me bateram algemado, me colocaram saco na cara [...]. Colocaram
esponja na minha cara e balde d’água”.

Em nenhum desses dois casos houve requerimento de providências,
esclarecimentos ou demais encaminhamentos pelo promotor de justiça
para proceder à apuração da violência policial. O promotor de justiça
também não fez perguntas complementares aos indivíduos para apurar o
contexto da alegada violência policial e, assim, facilitar a coleta de
elementos para iniciar uma possível investigação. Enfatiza-se, neste
momento, a atuação – ou omissão – do representante do Ministério
Público, justamente por ser o órgão responsável pelo controle externo das
polícias, como já visto no início deste capítulo. A defesa, por sua vez,
apenas solicitou ofício aos órgãos de praxe (Corregedoria da Brigada
Militar e Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade
Policial), e a audiência transcorreu normalmente50. A situação denota,
mais uma vez, a naturalidade com que são tratados os relatos de violência
estatal. Ambos os casos remetem a técnicas de tortura (privação de sono,
choques elétricos, sufocamento por saco plástico e afogamento em
recipiente com água) utilizadas intensamente durante o período da
Ditadura Civil Militar (1964-1985), e que muitas pessoas creem tratar-se
50

Neste ponto, cumpre apontar a existência de um protocolo da Resolução n. 213/2005 do CNJ. O Protocolo II –
“Procedimentos para oitiva, registro e encaminhamento de denúncias de tortura e outros tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes” – estabelece diversas diretrizes para se lidar com as questões sensíveis suscitadas em
audiência de custódia e prevê os procedimentos para coleta do depoimento da vítima de tortura. A partir das audiências de custódia observadas, percebe-se que não há um procedimento padrão na coleta de informações referentes
a violência policial, sendo que o protocolo não é seguido pela maioria dos magistrados, o que auxilia na compreensão
da escassez de informações colhidas e de providências encaminhadas em audiência de custódia.
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de águas passadas, como observou o relatório da Anistia Internacional
após visita ao Brasil em 2001:
Após a transição para o regime democrático, grandes frações da sociedade
brasileira acreditaram que os métodos policiais violentos e repressivos, em
especial a tortura, haviam chegado ao fim. A Anistia Internacional ouviu
muitas vezes, de autoridades, advogados, integrantes das forças de segurança
pública e mesmo de cidadãos comuns, que a tortura era coisa do passado.
Essas pessoas sempre descreveram a tortura como um ato cometido pelo
regime militar contra ativistas políticos, normalmente membros das classes
médias, brancos e instruídos. Ainda assim poucos conseguiram identificar tais
atos com a prática persistente da tortura ou de formas cruéis, desumanas e
humilhantes de tratamento a que são submetidos repetidamente indivíduos
oriundos de setores carentes da sociedade. A tortura transformou-se mais uma
vez em um crime invisível e predominantemente esquecido, uma vez que as
vítimas não gozam do mesmo status social de muitos dos que foram
torturados sob o regime militar.51

Assim, conforme observei ao longo da pesquisa, os diferentes
profissionais atuantes nas audiências aparentavam estar acostumados
com aquele tipo de relato. Situações que me chocavam e sensibilizavam,
muitas vezes não pareciam causar grande comoção daqueles que,
cotidianamente, lidam com histórias de violência. Neste ponto percebo
que, enquanto profissional do Direito, especificamente da área criminal, e
mesmo enquanto pesquisadora, também estou sujeita a me “acostumar” a
relatos como esses52. E essa reflexão remete a outra situação que ocorreu
depois de findo o período de pesquisa empírica, e que relatarei a seguir.
Algumas semanas após finalizar o período de observação de
audiências, encontrei um dos defensores públicos que integrava o rodízio
51

ANISTIA INTERNACIONAL. “Eles entram atirando”: Policiamento de comunidades socialmente excluídas (AMR
19/025/2005). Londres: Amnesty International, 2005, p. 09.
52

Nesse sentido, embora a pesquisa aqui desenvolvida seja no campo jurídico e não exatamente na área das Ciências
Sociais, tomo emprestado o alerta de Maria Cecília Minayo: “[...] é preciso ressaltar que nas Ciências Sociais existe
uma identidade entre sujeito e objeto. A pesquisa nessa área lida com seres humanos que, por razões culturais de
classe, de faixa etária ou por qualquer outro motivo, têm um substrato comum de identidade com o investigador,
tornando-os solidariamente imbricados e comprometidos”. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa
social. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis:
Vozes, 2009, p. 13.
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de plantão da capital, e com quem pude ter muitos diálogos e trocas ao
longo da pesquisa de campo. Desta vez, nos encontramos por acaso, fora
do presídio, mas não deixamos de conversar sobre ele. O defensor relatoume que, logo após conversarmos pela última vez, ele pediu para sair do
rodízio dos defensores públicos responsáveis pelas audiências: “já estava
lá há muito tempo, é preciso oxigenar”, afirmou. De fato, parei para refletir
sobre aquelas palavras, sobre o significado e toda a sensibilidade que elas
carregavam. Não pude deixar de concordar: seria necessário haver um
rodízio maior entre diferentes juízes, promotores e defensores. Depois de
muito tempo vivenciando aquela rotina, repetindo os mesmos rituais, o
olhar já não é mais tão atento e a escuta não se mostra mais tão aguçada.
Passa-se, tal como “operadores” de uma máquina53, a realizar os atos de
forma automática, seguindo apenas o script pré-determinado, e corre-se o
risco de se tornar insensível e naturalizar muitas das desgraças que
passam diariamente por aquela sala de audiência.
Após a pergunta sobre ocorrência de abuso ou violência policial, o
magistrado normalmente passa a palavra para a defesa realizar os seus
requerimentos. Esta é a oportunidade para a defesa solicitar
encaminhamentos e providências quanto a eventual relato de violência
policial e também para requerer a concessão da liberdade provisória do
custodiado, sustentando esse pedido a partir das condições pessoais
apuradas em audiência ou na conversa prévia com o preso54. Para
fundamentar o pedido de liberdade, normalmente são utilizados
argumentos como a primariedade55 do indivíduo, o fato de possuir
atividade profissional lícita, filhos dependentes, residência fixa, e também
53

E, portanto, a expressão “operadores jurídicos” não estaria tão longe da realidade. Mas é preciso negá-la e negar
quantas vezes for necessário essa ideia de automatização da Justiça.
54

Segundo me foi relatado por uma defensora pública, todos os dias ela chegava ao presídio mais cedo, para atender
cada um dos presos que aguardavam audiência de custódia na carceragem. Nas entrevistas, procurava esclarecer o
que iria ocorrer, tentava reunir o máximo de dados possível para dar suporte ao pedido de liberdade e, ainda,
perguntava ao preso se queria que a Defensoria Pública entrasse em contato com alguém da família. Embora essa
comunicação da prisão a familiar ou pessoa indicada pelo preso seja uma atribuição da Polícia Civil no momento de
lavrar o auto de prisão em flagrante (o artigo 306 do Código de Processo Penal), muitas vezes esse contato com a
família não é realizado.
55

É considerado réu primário aquele que não possui condenação criminal transitada em julgado, ou seja, definitiva.
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a ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado (como
exemplo, os mais comuns nessa categoria eram os crimes de tráfico de
drogas, receptação e furto). Em suma, ainda que tenhamos superado, em
tese, uma ideia de direito penal do autor, o papel da defesa normalmente
cinge-se a tentar demonstrar a ausência de “periculosidade” do agente.
A seguir, passa-se a palavra ao representante do Ministério Público,
para as suas considerações. Algumas vezes, o promotor de justiça realizava
mais algum questionamento ao preso, mas na maioria dos casos passava
diretamente aos seus pedidos. Mesmo quando havia relatos de violência
policial, foram raríssimas as manifestações do promotor no sentido de
pedir alguma providência56. Por certo, havia a presunção de que o juiz
determinaria que fossem oficiados os “órgãos de praxe”, pois isso já fazia
parte dos pedidos da defesa e das rotinas das audiências de custódia. No
entanto, chamava-me atenção esta ausência de interesse ou vontade
institucional em relação aos casos de suspeita de tortura e violência
policial. Por outro lado, quanto à possibilidade de concessão da liberdade
em audiência, havia sempre a manifestação do Ministério Público, e ela era
quase sempre para pedir a prisão preventiva do custodiado57. Em geral, os
promotores de justiça não se preocupavam em fundamentar o seu pedido
de prisão em elementos concretos (nem pessoais, nem relativos ao crime
que ensejou a prisão em flagrante), mas normalmente referiam
argumentos genéricos como a necessidade da “garantia da ordem
pública”. Em favor do seu argumento, teriam sempre a decisão judicial
56

As principais manifestações realizadas foram a solicitação para que o preso mostrasse marcas físicas de tortura e
a realização de perguntas para melhor detalhar o relato de violência. No entanto, como referido, esse comportamento
ativo do representante do Ministério Público diante de suspeita de tortura foi excepcional, e não corresponde às
práticas usuais reveladas no período de observação.
57

Não realizei levantamento de dados quantitativos sobre a predominância dos pedidos de prisão preventiva pelo
MP, em relação aos pedidos de liberdade, pois a observação visava a uma análise qualitativa, como já explicitado.
Portanto, tento ater-me a relatar as práticas mais comuns de cada ator, embora se saiba que nenhuma instituição
terá unanimidade entre seus agentes e que é possível perceber que estes possuem, de fato, “agência” para
proporcionar mudanças. Houve uma audiência, por exemplo, em que o promotor de justiça concordou com o pedido
de liberdade provisória, mediante cumprimento de medida cautelar diversa da prisão (pagamento de fiança e/ou
monitoramento eletrônico). Como o promotor sabia que eu estava observando audiências para a minha pesquisa,
dirigiu-se a mim neste momento para explicar que não era a primeira vez que fazia isso, que tinha por costume pedir
a liberdade provisória quando entendesse cabível, mas normalmente fazia isso por escrito ainda durante o plantão,
e a pessoa era solta antes da audiência.
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proferida no plantão da justiça, de modo que pedido do promotor de
justiça normalmente era no sentido de “manter a decisão já proferida em
plantão”. Isso porque em Porto Alegre/RS, como já esclarecido, os juízes
permanecem se manifestando primeiramente de forma escrita nos autos
de prisão em flagrante e, portanto, os indivíduos apresentados em
audiência são apenas aqueles que já tiveram a sua prisão preventiva
decretada.
Da mesma forma, ao prolatarem a sua decisão em audiência, os
magistrados limitam-se a referir a decisão que já foi proferida de forma
escrita durante o plantão. Muitas vezes não há qualquer tipo de
fundamentação da decisão, sendo de praxe que o juiz assim anuncie, para
registro em ata: “mantenho a prisão preventiva já decretada, pelos seus
próprios fundamentos”. Em muitos casos, o custodiado sequer entende o
desfecho da audiência, e dirige-se à defensora pública para perguntar o
que acontecerá dali para frente. Essa ausência de compreensão pelo preso
tem duas causas possíveis: a primeira é a rapidez com que transcorre o
ato, agora já rotinizado e automatizado na rotina desses atores jurídicos, e
a segunda diz respeito à linguagem técnico-jurídica utilizada pelos
profissionais, o que demonstra a ausência de preocupação em fazer-se
entender justamente por aqueles que são os sujeitos principais das
audiências de custódia – e que muitas vezes acabam por ser tratados, na
verdade, como meros objetos alocados no meio da sala.
Percebe-se, ainda, que não se estabelece um verdadeiro diálogo entre
as partes presentes na audiência. Muitas vezes enquanto a defesa está
realizando os seus requerimentos, por exemplo, os demais atores não
estão prestando atenção e até conversam entre si. Não raras vezes, observei que o defensor público dirigia seus pedidos não ao magistrado ou
magistrada, mas à assessora, responsável pela redação da ata de audiência.
Não se pode esquecer que, entre os objetivos da audiência de custódia, está
justamente o de proporcionar uma maior participação dos atores
processuais e do próprio indivíduo neste momento do processo, em
exercício oral do contraditório, de forma a poderem influenciar
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diretamente na construção da decisão que determina a prisão preventiva
ou concede a liberdade provisória da pessoa presa em flagrante. Trata-se,
justamente, de superar o modelo burocratizado de análise dos autos de
prisão em flagrante que vigia antes da implementação das audiências de
custódia.
A partir dessa análise, portanto, verifica-se que o fato de haver uma
decisão judicial já prolatada no auto de prisão em flagrante tem como
consequência um duplo esvaziamento do sentido da audiência de custódia:
por um lado, o procedimento realizado em Porto Alegre/RS impede que
todos os presos sejam apresentados em audiência, fazendo com que a
finalidade da verificação de abusos e violência policial não esteja sendo
plenamente cumprida; de outro, a existência de uma decisão prévia nos
autos faz com que a análise sobre os requisitos da prisão preventiva e da
possibilidade de decretação de liberdade provisória, que deveria ser
realizada em audiência sob o crivo do contraditório, torne-se uma mera
repetição de atos burocratizados. Ademais, a existência de uma decisão
prévia – a qual será sempre de decretação da prisão preventiva, pois são
os únicos casos que chegam à audiência de custódia – pode causar um
efeito psicológico de conferir maior “conforto” ao juiz para decidir
novamente pela imposição de prisão preventiva ao custodiado,
considerando que poderá simplesmente manter a decisão já proferida no
processo, sem necessidade de nova fundamentação.
Dessa forma, com base na pesquisa realizada, percebe-se que as
audiências vêm ocorrendo de forma automatizada, muitas vezes sem
tempo hábil para uma análise qualificada e sensível aos temas que são
levantados nestas audiências. Os atos parecem ser praticados para
cumprir um protocolo, sem a devida preocupação com dois dos principais
objetivos da audiência de custódia: a verificação e consequente coibição de
práticas de tortura, e a avaliação das condições pessoais para análise da
necessidade (ou não) de prisão preventiva. Em que pese a possibilidade de
a audiência de custódia promover uma análise mais qualificada da legalidade e do contexto da prisão realizada, além de possibilitar um debate
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efetivo sobre a necessidade de decretação de prisão preventiva, verificouse a existência de uma rotinização de procedimentos que tende a retirar
ainda mais a sensibilidade dos atores jurídicos envolvidos na prática.
Por outro lado, em relação aos reflexos da audiência de custódia sobre
o controle das práticas de violência policial, ainda em 2017, quando
elaborava o projeto de pesquisa e estudava sobre os possíveis métodos que
me auxiliariam na busca da resposta ao meu problema, percebi58 que
apenas a observação das audiências de custódia, em que pese represente
uma fonte extremamente rica, não forneceria dados suficientes à
investigação que me propus. Dessa forma, como parte da pesquisa
etnográfica, realizei entrevistas estruturadas e conversas informais com os
promotores atuantes na Promotoria de Controle Externo da Atividade
Policial e na Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério
Público do Rio Grande do Sul, buscando levantar dados que pudessem
indicar os efeitos da audiência de custódia sobre o trabalho de fiscalização
da atividade policial e de coibição a essa grave forma de violação a direitos
humanos. Uma das perguntas que me guiou neste percurso foi, afinal: o
que ocorre depois da audiência de custódia com as denúncias de violência
policial?
Senti a necessidade de reunir-me com a representante da Promotoria
de Defesa dos Direitos Humanos, por ter notícias de que havia um
procedimento instaurado por esta promotoria para apurar casos de
violência policial relatados nas audiências de custódia. Inclusive, chamoume atenção o fato de que essa providência foi realizada por esta
promotoria especializada, e não pela Promotoria do Controle Externo da
Atividade Policial. Assim, iniciei realizando entrevista semiestruturada
com a então promotora titular da 4ª Promotoria de Defesa dos Direitos
Humanos.
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Certamente não foi uma revelação que me ocorreu sozinha: as opções de enfoque e metodologia que compõem a
presente pesquisa são resultado de sugestões do meu orientador, de discussões em grupos de pesquisa, de
ponderações da banca de qualificação e, ainda, de uma abertura constante para os caminhos que a própria pesquisa
foi delineando.
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Em conversa com a promotora, realizada em julho de 2017 a partir
de algumas perguntas abertas pré-concebidas, a mesma relatou-me que
sentiu a necessidade de instaurar um inquérito civil, uma vez que desde
setembro de 2015 – quando assumiu a promotoria especializada – estava
recebendo ofícios dos juízes da audiência de custódia com relatos de
violência policial colhidos em audiências. A promotora não realizava a
instauração de processo administrativo para cada relato e tampouco
oficiava as Corregedorias de Polícia sobre os casos específicos, por não ser
competente dentro do Ministério Público para atuar no controle externo
das polícias. Segundo ela, a questão da competência das promotorias era
bem delimitada e não era sua intenção avançar na competência dos
colegas, mas ressaltou que a matéria atinente à Promotoria de Direitos
Humanos normalmente trata questões que perpassam as demais
promotorias.
Dessa forma, a primeira providência que ela tomava ao receber tais
denúncias de violência era encaminhar aos promotores do Controle
Externo, os quais tinham seus próprios procedimentos investigativos. No
entanto, considerando o volume de denúncias recebidas pela Promotoria
de Defesa dos Direitos Humanos, em especial contra agentes da Polícia
Militar, a promotora instaurou o inquérito civil (n. 001128.00068/2016) a
fim de unificar as ocorrências de violência em um único expediente onde
se pudesse realizar a coleta de informações, depoimentos e demais
elementos que auxiliassem na investigação sobre tais condutas policiais e
na busca por resoluções possíveis para reduzir o problema.
Ao questionar a promotora sobre o potencial da audiência de custódia
para lidar com o problema da violência policial, a mesma referiu não
acreditar que apenas a realização da apresentação do preso iria coibir tais
práticas. Em sua percepção, é imprescindível que se dê valor a uma maior
educação em Direitos Humanos dentro das academias de polícia. Para ela,
é possível que se realize uma construção a longo prazo, e a partir de uma
capacitação permanente, para uma polícia mais humanizada e menos
violenta. Ainda, a promotora afirmou prezar pelo estabelecimento de um
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diálogo permanente entre a Promotoria e o Comando da Brigada Militar,
para garantir uma via de resolução conjunta desse tipo de demanda. Neste
ponto, percebe-se a preocupação necessária que se deve ter em envolver
as instituições implicadas no diálogo pela busca de soluções, uma vez que
as determinações que vêm de cima para baixo, ou de fora para dentro,
geralmente resultam em forte resistência das polícias.
As próximas reuniões foram realizadas com dois promotores de
justiça atuantes na Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial.
Um deles relatou estar no cargo há 14 (catorze) anos59 e o outro há 2 (dois)
anos. Um dos promotores explicou-me que antes da implementação das
audiências de custódia as denúncias de violência chegavam por meios
como a imprensa, ofícios de juízes das varas criminais, denúncias
realizadas pelas próprias pessoas junto à Promotoria, etc. Após a
implantação do novo procedimento, a maior parte das denúncias passou a
chegar por meio de ofícios enviados pelos magistrados que presidem as
audiências de custódia. A Promotoria de Justiça de Controle Externo da
Atividade Policial de Porto Alegre subdivide-se em três promotores: a 1ª
Promotoria é competente para o controle externo da Brigada Militar,
enquanto a 2ª e a 3ª Promotorias são responsáveis pelo controle da Polícia
Civil. Solicitei a ambos os promotores que me explicassem qual é o
procedimento seguido em cada Promotoria a partir do recebimento de um
ofício contendo suspeita de violência policial.
No que tange a violências que teriam sido cometidas por agentes
policiais militares, o promotor explicou-me que instaura um processo
administrativo interno, mas que não é viável que a promotoria investigue
cada um desses supostos casos de violência. Na sua percepção – que
acabou por se confirmar pelos dados quantitativos levantados –, o volume
de demanda da Promotoria aumentou muito a partir da implantação da

59

Na mesma linha do que já ressaltei acerca da necessidade de “oxigenar” os profissionais que integram o rodízio de
realização das audiências de custódia – sejam eles juízes, promotores de justiça, ou defensores públicos –, penso que
o cargo de promotor do controle externo da polícia não deveria ser ocupado pela mesma pessoa por tanto tempo. A
rotinização e burocratização do trabalho realizado podem gerar a insensibilização dos profissionais que lidam
diariamente com graves violações de direitos humanos, as quais não deveriam nunca ser naturalizadas.
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audiência de custódia em Porto Alegre/RS, e na sua visão nem todos os
casos têm fundamento, ou seja, indícios mínimos de veracidade. Dessa
forma, explicou-me o promotor que eles recebem diariamente ofícios dos
juízes das audiências de custódia, instauram o processo administrativo e
oficiam o Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar.
Segundo ele, normalmente o CPC retorna o ofício respondendo que já
existe um procedimento interno e informa o seu número, para que a
Promotoria acompanhe a instrução desse expediente. Assim, o grande
volume de trabalho da Promotoria de Controle Externo é o de acompanhar
e garantir o regular andamento desses procedimentos investigativos até a
sua conclusão e envio para a Promotoria de Justiça Militar – que irá decidir
se oferece ou não denúncia contra o agente policial investigado. O
promotor explicou que, caso o CPC não responda prontamente os ofícios,
são enviadas novas comunicações a cada 30 (trinta) ou 45 (quarenta e
cinco) dias, para solicitar informação sobre o andamento da apuração.
Ainda, quando a Promotoria de Controle Externo detecta casos com maior
gravidade, o promotor informou que também é instaurado um
procedimento interno, independente da investigação da Brigada Militar,
através do qual será realizada uma investigação autônoma e mais
profunda pela Promotoria, com coleta direta de provas e depoimentos;
entretanto, ele ressaltou que esse procedimento não tem como ser
realizado para todos os casos que chegam à Promotoria.
Quanto às ocorrências de violências que teriam sido praticadas por
policiais civis, o promotor explicou-me que também é instaurado um
expediente interno, a partir do qual é enviado ofício à Corregedoria da
Polícia Civil para apuração do fato. Caso não receba retorno, a Promotoria
reitera o ofício a cada 90 (noventa) ou 120 (cento e vinte) dias. Quando a
Corregedoria conclui o expediente, envia um ofício retornando para a
Promotoria de Controle Externo com informações sobre o resultado da
apuração: arquivamento do expediente, instauração de expediente no
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Conselho Superior de Polícia60 para apurar falta funcional ou instauração
de inquérito policial em caso de suspeita de crime (o qual, após concluído,
será remetido à Promotoria de Justiça Criminal para análise de
oferecimento ou não de denúncia). Questionei ao promotor se ele também
instaurava procedimento de apuração independente da Corregedoria,
quando verificava casos de maior gravidade, e ele me respondeu que o
faria se sentisse necessidade, mas que até o momento não havia se
deparado com casos que exigissem essa investigação autônoma da
Promotoria.
Além disso, o promotor responsável pelo controle externo da polícia
civil explicou-me que realiza visitas semestrais para realizar inspeção nas
Delegacias de Polícia Civil, conforme o previsto na Resolução n. 20/2017
do CNMP, sendo preenchidos e encaminhados formulários sobre as
condições de cada delegacia para o Conselho Nacional. O promotor
gentilmente me forneceu cópia de um desses formulários, denominado
Formulário de Visita Técnica à Delegacia de Polícia Estadual,
disponibilizado no site do Conselho Nacional do Ministério Público, para
que eu pudesse verificar quais são as informações solicitadas pelo CNMP
como relevantes para a verificação das Delegacias de Polícia. Além disso,
forneceu-me também cópia de um modelo de Ata de Visitação, bem como
dos Anexos desta ata: o Anexo 1, que traz as especificações sobre os
documentos, livros, registros, condições materiais e de recursos humanos
que são examinados pelo promotor do controle externo nessas visitas
técnicas, e o Anexo 2, que contém as providências/recomendações
formuladas pela Promotoria à Delegacia examinada.
A percepção geral dos promotores com quem eu tive a oportunidade
de conversar era a de que não seria verídica a maioria das alegações dos
presos que dizem ter sido agredidos ou sofrido algum tipo de violência
policial. Segundo eles, muitas vezes são enviados ofícios desacompanhados
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O Conselho Superior de Polícia é um órgão colegiado, composto por Delegados de Polícia, representantes do
Ministério Público, da Procuradoria-Geral do estado e da Ordem dos Advogados do Brasil, que desempenha a função
de
Tribunal
Administrativo
da
Polícia
Civil
do
estado.
Informação
disponível
em:
http://csp.pc.rs.gov.br/conteudo/22082/apresentacao-do-csp. Acesso em: 10 dez. 2020.
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de qualquer outra documentação ou elemento que corrobore a alegação de
violência pelo preso. Dessa forma, há uma preocupação de que os órgãos
de controle fiquem cada vez mais sobrecarregados e menos capazes de
lidar com os casos de violência que seriam, em sua opinião, efetivamente
sérios. Um dos promotores referiu que houve um desvirtuamento da
finalidade da audiência de custódia, e que muitas vezes isso gera uma
desmotivação do policial, que terá procedimentos registrados na sua ficha
funcional mesmo que não haja fundamento. Um dos promotores afirmou
que existe uma ideia geral de que o custodiado irá receber alguma benesse
se relatar violência policial, e que a postura de alguns juízes praticamente
incentiva que os presos façam essa alegação61. Isso gera, na sua perspectiva, um volume de trabalho excessivo, tanto para as promotorias quanto
para as corregedorias das polícias, além de altos custos financeiros para o
estado.
No contexto dessas reuniões, questionei aos promotores de justiça se
haveria dados quantitativos acerca do crescimento no volume de trabalho
das Promotorias de Controle Externo da Atividade Policial de Porto Alegre
após a implementação das audiências de custódia. Ambos atenderam à
minha solicitação e requisitaram às suas respectivas assessorias que me
enviassem por correio eletrônico a informação do número de expedientes
instaurados e/ou recebidos em cada Promotoria de Controle Externo nos
anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. A opção pelos anos sobre os quais foi
solicitada a informação se deu pelo fato de as audiências de custódia terem
sido implementadas em Porto Alegre a partir de agosto de 2015. Dessa
forma, o período de tempo abrange dados anteriores e posteriores a essa
mudança.

61

De fato, a partir da observação das audiências, verificou-se que essa suposição do promotor – que se reflete também
em discursos de outros críticos à audiência de custódia – não procede na realidade. A alegação de violência policial
não sensibiliza o magistrado, conforme se vem destacando ao longo da presente análise, e não altera o tratamento
dispensado ao preso.
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GRÁFICO 1 – Número de expedientes instaurados pelas Promotorias de Controle Externo de Porto Alegre/RS nos anos de 2014 a 2017
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Fonte: Elaboração da autora com base em dados fornecidos pelas respectivas Promotorias de Justiça.

A partir da análise dos dados quantitativos levantados (Gráfico 1),
pode-se verificar que no ano de 2015 o volume de expedientes instaurados
na 1ª Promotoria de Justiça, responsável pelo controle externo da Brigada
Militar, aumentou em mais que o dobro em relação ao número de 2014. O
crescimento condiz com o período em que foi implementada a audiência
de custódia – que, no Rio Grande do Sul, ocorreu em agosto de 2015. Portanto, é provável que um dos fatores que gerou o crescimento do número
de fatos noticiados à Promotoria tenha sido justamente o novo instituto.
Ainda, percebe-se que permanece em constante crescimento o número de
expedientes instaurados nesta Promotoria de Justiça.
No caso da 2ª e da 3ª Promotorias de Justiça do Controle Externo, às
quais compete a fiscalização e controle da Polícia Civil do estado, não se
verifica um aumento no número de expedientes instaurados no marco do
ano de 2015, quando foram implantadas as audiências. No entanto, no ano
de 2017, já é possível perceber um crescimento considerável do número de
expedientes em relação aos anos anteriores, o que permite concluir que
houve um aumento – ainda que tardio – na visibilidade de casos de violência ou ilegalidades cometidas pelas instituições policiais.
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Em uma primeira análise, poder-se-ia interpretar os dados como um
impacto positivo gerado pelas audiências de custódia. É importante salientar que o aumento não permite concluir que houve um crescimento no
número de casos de violência policial, mas indica que, ao longo dos últimos
anos, aumentou o número de casos que chegaram a conhecimento das
promotorias de controle externo. É possível confirmar, portanto, uma das
hipóteses iniciais deste trabalho: que a implementação das audiências de
custódia no Brasil possibilitaria a abertura de um novo canal de denúncias
e, portanto, conferiria maior visibilidade ao problema da violência policial.
No entanto, superando-se a análise fria dos números, não é possível
concluir que as consequências do instituto são todas positivas, e que o problema da violência policial poderá, enfim, ser combatido. Em que pese o
aumento dessa visibilidade quanto aos casos que chegam aos órgãos de
controle, a pesquisa qualitativa demonstrou que o novo instituto e o próprio aumento do número de expedientes não causaram grandes mudanças
nos procedimentos internos de verificação das denúncias de violência. À
exceção da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, que
instaurou um inquérito civil em decorrência desse grande volume de relatos de violência policial, as demais promotorias permaneceram seguindo
seus protocolos rotinizados, tal como faziam antes da implementação das
audiências de custódia.
Por fim, a partir das entrevistas e conversas informais realizadas com
os promotores de justiça, em análise relacional com a observação das
audiências, duas questões merecem ser mais profundamente debatidas. A
primeira diz respeito aos procedimentos seguidos por ambas as
Promotorias ao confiar a apuração de denúncias apenas às Corregedorias
das Polícias; a segunda se refere à percepção dos promotores de que a
maioria dos relatos de violência seria composta por alegações inverídicas,
pois não possuiria quaisquer indícios além do relato do próprio preso.
Quanto ao primeiro fenômeno, a partir das reuniões realizadas nas
Promotorias de Justiça verificou-se como se dá o procedimento padrão dos
promotores do controle externo da atividade policial ao receberem um
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ofício contendo relato de violência: ambos relataram que a principal
providência é oficiar as Corregedorias das Polícias e, posteriormente, realizar acompanhamento periódico de suas investigações. Em ambas as
Promotorias analisadas, portanto, não constitui procedimento padrão a
instauração de investigação própria no âmbito do Ministério Público
quanto às denúncias de violência policial recebidas.
Sobre o tema, é importante mencionar que a Corte Interamericana
de Direitos Humanos apreciou recentemente um caso de violação a
direitos humanos decorrente de intervenções policiais e manifestou-se
principalmente sobre a necessidade de investigações eficazes quando
houver alegados abusos e execuções sumárias por agentes estatais. Tratase do caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, que versou sobre fatos ocorridos
nos anos de 1994 e 1995, em que houve incursões de policiais civis dentro
da comunidade Nova Brasília localizada no Rio de Janeiro/RJ, as quais
resultaram na morte de vinte e seis homens, sendo seis deles menores de
idade, tendo ocorrido ainda três casos de violência sexual, e diversos
relatos de abusos e detenções arbitrárias. As mortes foram registradas
como “autos de resistência” e a versão oficial divulgada foi a de que teria
havido troca de tiros entre policiais e traficantes; no entanto, pelo menos
dez vítimas foram mortas com tiros na cabeça, ou não participaram de
trocas de tiros, indícios que apontam para a possibilidade de execução sumária.
Nesse julgamento, concluído em 16 de fevereiro de 2017, o Estado
brasileiro foi condenado pela violação a diversos dispositivos da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, considerando que até
aquele momento os agentes policiais envolvidos não haviam sido
responsabilizados, que não foram atentadas as peculiaridades referentes
aos casos de violência sexual e que os familiares das vítimas não receberam
qualquer suporte do Estado. Entre os fatores que levaram à condenação,
encontra-se o fato de que as investigações sobre a violência policial foram
realizadas inicialmente pela mesma delegacia responsável pelas operações,
violando a garantia de independência e imparcialidade dos órgãos
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investigativos. A Corte Interamericana reiterou que em casos de crimes
graves atribuídos a possíveis membros da polícia, tais como morte, tortura
e violência sexual, a investigação deve ser conduzida por órgão
independente, como o Ministério Púbico ou uma autoridade judicial62:
§ 187 A esse respeito, a Corte considera que o elemento essencial de uma
investigação penal sobre uma morte decorrente de intervenção policial é a
garantia de que o órgão investigador seja independente dos funcionários
envolvidos no incidente. Essa independência implica a ausência de relação
institucional ou hierárquica, bem como sua independência na prática. Nesse
sentido, nas hipóteses de supostos crimes graves em que prima facie apareçam
como possíveis acusados membros da polícia, a investigação deve ser atribuída
a um órgão independente e diferente da força policial envolvida no incidente,
como uma autoridade judicial ou o Ministério Público, assistido por pessoal
policial, técnicos em criminalística e pessoal administrativo, alheios ao órgão
de segurança a que pertençam o possível acusado ou acusados.63

Nesse contexto, considerando a realidade constatada nas Promotorias de Controle Externo da Atividade Policial de Porto Alegre/RS, verificase que não vem sendo respeitada a independência e autonomia para investigar eventuais casos de tortura e violência policial. Pelo contrário, há
uma relação de “parceria” entre as instituições responsáveis, a qual esvazia
de sentido a própria divisão entre controle interno e externo da atividade
policial: em lugar de possibilitar uma dupla investigação e, portanto, um
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Outra importante resolução da Corte Interamericana no caso Favela Nova Brasília vs. Brasil foi a recomendação
de que sejam abolidas as expressões "resistência à prisão" ou “resistência seguida de morte”, eliminando-se a figura
dos "autos de resistência" em todos os documentos oficiais, devendo o Estado brasileiro adotar as medidas
necessárias para uniformizar a expressão “lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial” nos
relatórios e investigações da polícia ou do Ministério Público em casos de mortes ou lesões provocadas por ação
policial. Segundo a Corte (§§ 192 a 197 da sentença), quando um fato é classificado como “auto de resistência”, um
dos principais efeitos é o de que a investigação já parte da premissa de que a ocorrência decorreu de um “confronto”
e, portanto, de que a ação policial foi proporcional à ameaça ou agressão sofrida pela vítima. Como já vinha sendo
alertado por diversos organismos nacionais e internacionais atuantes na promoção de direitos humanos, o registro
como “auto de resistência” gera investigações superficiais, sem a devida diligência, que normalmente se centram na
criminalização da própria vítima para justificar as ações policiais. Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentencia de 16 de fevereiro de 2018. Disponível em:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf. Acesso em: 12 nov. 2020.
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Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentencia
de 16 de fevereiro de 2018. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf.
Acesso em: 12 nov. 2020.
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duplo controle das instituições policiais, o órgão responsável pelo controle
externo vincula-se à resolução do órgão de controle interno, mesmo com
todas as críticas já realizadas acerca da atuação das Corregedorias.
Por outro lado, quanto à segunda observação que merece destaque,
percebe-se que ela se relaciona diretamente com algumas das percepções
extraídas da observação das audiências de custódia. Ambos os promotores
responsáveis pelo controle externo revelaram em suas falas a narrativa de
que os relatos dos presos são, em sua maioria, inverídicos e que carecem
de quaisquer elementos que possam corroborar com a alegação de
violência (marcas físicas ou exame pericial positivo para lesões, nomes de
testemunhas, ou mesmo relatos consistentes). Neste ponto, é necessário
resgatar algumas observações realizadas quando da descrição do
procedimento das audiências de custódia observadas. Como já apontado,
foi possível perceber um certo desinteresse dos atores jurídicos diante de
alegações indiretas de violência policial. E mesmo quando o preso narrava
ter sofrido atos típicos de tortura policial, raramente eram feitos
questionamentos para detalhar a ação, coletar outras informações ou
evidências que auxiliariam em uma possível investigação. De fato,
verificou-se uma naturalização, tanto do próprio preso quanto dos atores
jurídicos, diante de casos de violência policial (física e psicológica). Por
parte dos profissionais, percebeu-se uma atitude passiva e desinteressada
frente a casos e violência, fruto da repetição burocratizada das audiências
de custódia, que pode tornar insensíveis as pessoas que lidam diariamente
com violações de direitos humanos.
Embora a análise realizada no âmbito da Comarca de Porto
Alegre/RS não possa ser utilizada para extrair conclusões gerais sobre o
instituto, ao interpretar os dados ora levantados com pesquisas realizadas
em outros estados, percebem-se algumas semelhanças no que tange aos
desafios ainda enfrentados para garantir a efetividade da audiência de
custódia. Tal como demonstrado a partir da observação de audiências
realizadas na cidade de Porto Alegre, outras pesquisas vêm demonstrando
a ausência de interesse dos atores jurídicos quanto à finalidade precípua
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da audiência de custódia: a verificação de casos de tortura e abusos
policiais, a fim de garantir a integridade física e psíquica das pessoas
presas.
De acordo com o estudo realizado pelo Instituto de Defesa do Direito
de Defesa (IDDD) na cidade de São Paulo, entre fevereiro e dezembro de
2015, houve uma desatenção ao problema da violência policial. Segundo o
relatório, o assunto foi abordado em apenas 54,77% das audiências
observadas64. Ou seja, em mais de 45% das audiências acompanhadas
pelos pesquisadores, a questão da tortura policial não foi sequer suscitada
ao preso. Ainda, nesse mesmo estudo, verificou-se que o questionamento
da violência policial partiu primordialmente do próprio magistrado, sendo
que o Ministério Público abordou o assunto em apenas 1,36% dos casos.
O dado não passou despercebido pelo Instituto, sendo destacado no
relatório que “o Ministério Público, que constitucionalmente é o órgão com
competência para fazer o controle externo da atividade policial,
demonstrou pouco ou nenhum interesse em abordar essa questão”65.
Posteriormente, foi divulgada pesquisa realizada pela ONG Conectas
Direitos Humanos intitulada “Tortura Blindada”66. O relatório denuncia
justamente a “blindagem” que vem ocorrendo em torno da violência
policial, mesmo após a implementação das audiências de custódia,
demonstrando que em 26% dos relatos de agressão policial não foi
realizado qualquer encaminhamento ou providência pelo magistrado67. A
pesquisa demonstra, ainda, que o Ministério Público foi a instituição
64

INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Monitoramento das audiências de custódia em São Paulo.
2016. Disponível em: http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Relatorio-AC-SP.pdf. Acesso em: 15
out. 2020.
65

INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. Monitoramento das audiências de custódia em São Paulo.
2016. Disponível em: http://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Relatorio-AC-SP.pdf. Acesso em: 15
out. 2020.
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CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Tortura Blindada: Como as instituições do sistema de Justiça perpetuam a
violência nas audiências de custódia. São Paulo: Conectas, 2017. Disponível em: https://www.conectas.org/
arquivos/editor/files/Relato%CC%81rio%20completo_Tortura%20blindadaConectas%20Direitos%20Humanos(
1).pdf. Acesso em: 15 out. 2020.
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Tais encaminhamentos poderiam incluir a comunicação aos órgãos de controle da atividade policial, sejam eles
internos (Corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar) ou externos (departamento de controladoria externa do
Ministério Público), ou ainda a instauração de inquérito policial para apurar as agressões eventualmente relatadas
pelos presos.
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menos atuante quanto à verificação de violência e, na maioria das vezes
em que realizou intervenção sobre a matéria, o fez para justificar ou naturalizar a agressão:
Dos casos analisados em que houve relato de agressão em audiência de
custodia, o Ministério Público se manifestou somente em 72 casos e, em
apenas 29 destes (40%) fez perguntas que visassem apurar a agressão –
questionando a possibilidade de reconhecimento, características do agressor,
se foram os mesmos policiais que levaram à delegacia e/ou detalhes do
ocorrido. Em quase 80% dos casos analisados, os(as) promotores(as) não
fizeram qualquer intervenção sobre tortura e outros TCDD e, nos casos em
que fizeram intervenções, 60% das suas manifestações foram apenas para
justificar ou naturalizar a agressão e para contestar a versão da vítima, por
vezes trazendo elementos do Boletim de Ocorrência para colocar em dúvida
ou deslegitimar os seus relatos.68

Nesse sentido, André Faisting escreve sobre a realidade retratada no
filme “Justiça”, que demonstra contexto muito semelhante ao que as
pesquisas sobre audiências de custódia vêm detectando em alguns estados,
e que se relaciona diretamente com a percepção ora exposta. Para o
sociólogo, fica evidente a existência de uma rotinização das questões
humanas dentro do sistema de justiça criminal, negando-se aos que a ele
são submetidos – os “outros”, os “criminosos” – a sua própria condição de
sujeitos69:
68

CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Tortura Blindada: Como as instituições do sistema de Justiça perpetuam a
violência nas audiências de custódia. São Paulo: Conectas, 2017. Disponível em: https://www.conectas.org/arquivos/
editor/files/Relato%CC%81rio%20completo_Tortura%20blindadaConectas%20Direitos%20Humanos(1).pdf.
Acesso em: 15 out. 2020.
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A situação descrita remete, ainda, à ideia de “banalidade do mal”, expressão cunhada por Hannah Arendt. Os
agentes dessas instituições não são monstros, não são apoiadores declarados da tortura e da despersonalização desses
sujeitos. São, muitas vezes, “bons cidadãos”, pessoas comuns, mas que ocupam uma posição dentro de uma instituição que os leva a atuar meramente como burocratas, que reproduzem um mesmo trabalho rotineiro, sem realizar
um juízo crítico sobre como estão contribuindo para um resultado final desastroso. A noção de responsabilidade
individual é apagada em prol de uma suposta responsabilidade institucional, como se cada ato individual não fosse
parte essencial no fundamento da instituição. Em outra perspectiva, mas que pode complementar a noção da banalidade desses atos, Ricardo Timm refere que instituições que “têm vida própria e que funcionam como grandes,
imensas, máquinas anônimas [...], nas quais os indivíduos não passam de engrenagens substituíveis, de quantidades
negligenciáveis, são instituições que nada têm a ver com a vocação humana, e, portanto, são instituições absolutamente antiéticas, meras expressões de violência social institucionalizada”. De fato, conclui o autor que essas
instituições não apenas são antivitais, “signos do exercício da morte”. SOUZA, Ricardo Timm. Ética como fundamento II: pequeno tratado de ética radical. Caxias do Sul: EdUCS, 2016, p. 185-186.
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Além da falta de “inquietação” por parte de alguns operadores do Direito [...],
o que demonstra uma forma de “naturalização” e “rotinização” das questões
humanas, o que ocorre nesse contexto é um processo constante de
“desconstituição” dos sujeitos submetidos ao sistema de justiça criminal.70

No que tange à fiscalização da violência policial, como já exposto
acima, percebeu-se um desinteresse por parte dos atores do sistema de
justiça criminal. Novamente, utilizando a expressão de Faisting, percebese uma desconstituição dos sujeitos, ao naturalizar as práticas de violência
por eles narradas. Enquanto o potencial esperado da audiência de custódia
era justamente conferir visibilidade à violência policial e, portanto,
sensibilizar os atores para empreender maiores esforços no combate ao
problema, percebe-se na prática que muitas vezes ocorre uma
insensibilização desses agentes, em decorrência da rotinização do seu
trabalho e da ausência de percepção do outro como sujeito de direitos, e
não como mero objeto do exercício de poder punitivo estatal.
Em lugar de haver a abertura de um novo canal de denúncia das
violências estatais, a audiência de custódia – quando realizada de forma
meramente protocolar e burocrática – tende a reforçar a insensibilização
dos atores jurídicos para essas violações. Nessa perspectiva, não causa
estranheza que os promotores revelem uma percepção de que os relatos
de violência dos presos são infundados. Para além da sua própria
rotinização e naturalização de violências, verifica-se que os profissionais
que trabalham nas audiências de custódia, de um modo geral71, não
contribuem para a efetivação da finalidade das audiências referente à
fiscalização de abusos, e deixam de fornecer bases seguras e concretas para
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FAISTING, André Luiz. Acesso à justiça, rotinização e desconstituição dos sujeitos: notas a partir do filme Justiça.
Revista Videre, Dourados, v. 06, n. 12, p. 80-92, jul./dez. 2014, p. 89.
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É importante referir, quantas vezes for necessário, que quando se refere “os profissionais” ou “os atores jurídicos”,
nunca se infere que todos agem da mesma maneira. Apenas se buscam retratar o comportamento e as falas mais
comuns observadas, mas sempre tendo em conta que muitos são os profissionais que se destacam e diferenciam
principalmente desse modelo burocratizado de “fazer justiça”, sendo certo que precisamos cada vez mais de pessoas
humanizadas como eles.
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que os órgãos de controle externo possam identificar e posteriormente
combater a violência policial.
O desinteresse constatado diz respeito à atitude passiva da maioria
dos atores jurídicos, ao não realizar perguntas à pessoa presa, nem buscar
outros elementos aptos a demonstrar a violência policial alegada. Isso não
significa que não era tomada qualquer providência. O que se verificou foi
que, como padrão, em casos de alegação de abuso e/ou violência policial,
a medida quase sempre adotada era a expedição de ofícios às
Corregedorias e à Promotoria de Controle Externo. Contudo, tais ofícios
muitas vezes eram enviados sem qualquer base probatória mínima,
justamente em razão da naturalidade com que se tratavam os casos de
violência policial. Não se trata de um descaso deliberado dos profissionais
atuantes, mas de uma cultura geral, produzida e reproduzida pela
rotinização de práticas assépticas, característica recorrente no sistema de
justiça criminal brasileiro.
De fato, eventual mau funcionamento que se verifique em alguns instrumentos jurídicos, assim como nos mecanismos de controle da polícia,
não pode ser atribuído aos mecanismos em si, ou seja, os “defeitos” desses
mecanismos não decorrem tão somente da sua criação ou regulamentação
formal. Pelo contrário: “são também resultantes de fatores culturais, tais
como a justificação utilitária da brutalidade policial, e atitudes
preconceituosas em relação às vítimas”72. Desse modo, as críticas que se
podem fazer ao (não) funcionamento das audiências de custódia no Brasil
não devem ser dirigidas ao instituto em si, e, sim, à forma como vem sendo
aplicado no cotidiano judiciário. Como ressalta Rodrigo Ghiringhelli, muitas vezes as reformas nas instituições de justiça são obstacularizadas ou
perdem força transformadora em razão da própria lógica do sistema de
justiça criminal:
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Laura Gigante Albuquerque | 197

[...] os obstáculos às reformas das instituições de justiça se vinculam a lógicas
hegemônicas de administração de conflitos e hierarquias estruturantes do
campo, fazendo com que sejam abortadas ou tenham seu alcance limitado e
perdendo sua força transformadora. Na medida em que reformas importantes
são produzidas, há uma tendência de absorção das mesmas por um campo
habituado à fragmentação e à desigualdade de tratamento, convertendo
direitos em privilégios e revalidando hierarquias sociais.73

Por outro lado, em sendo dever fundamental do Ministério Público
realizar o controle externo da atividade policial, verifica-se que há um déficit no desempenho dessa função: privilegia-se em demasia o papel
acusatório ou “punitivo” do órgão, não havendo uma preocupação consistente em relação aos problemas de violência policial. Um dos fatores que
explica o desinteresse dos promotores de justiça – e dos atores jurídicos
como um todo – é justamente o preconceito referido por Fiona Macaulay
na passagem acima citada: o preconceito em relação às vítimas. Isso porque, nesse tipo específico de violência – a violência praticada pelo Estado
– os principais alvos são as pessoas mais vulneráveis e marginalizadas da
sociedade, as quais frequentemente são taxadas como “criminosos”, apenas por pertencer a determinado estereótipo presente no imaginário
social. Principalmente em relação aos casos que chegam às audiências de
custódia, as quais normalmente decorrem de uma prisão em flagrante delito, a vítima que alega a violência é, ela mesma, uma pessoa suspeita de
praticar um fato criminoso. Assim, diferentemente do que ocorre em relação à violência urbana, isto é, a criminalidade “comum”, neste caso não há
uma identificação dos atores jurídicos com as vítimas dos crimes. A violência policial, pelo contrário, vem sendo corriqueiramente justificada
pelos órgãos que possuem o dever constitucional e legal de combatê-la.74
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Há um paradoxo revelado por Debora Pastana ao analisar o sistema
de justiça criminal brasileiro e, em especial, os seus atores: enquanto preconizam o combate à impunidade e o aumento das penas aos
“criminosos”75, mostram-se desinteressados em combater esse tipo específico de crime cometido por agentes do Estado. Em suas palavras:
Juízes, delegados e promotores de Justiça mantêm viva a chama autoritária,
agindo como se fossem os guardiões da lei e da ordem, no combate à
“impunidade”. Sob esse emblema, passam a combater a impunidade defendendo penas mais severas [...]. Também se mostram cada vez mais omissos
ante as práticas ilegais de repressão, como a violência policial. [...] Nessas situações, o princípio da legalidade cai por terra, e tanto o guardião (Juiz) como
o fiscal da lei (Ministério Público) se contentam em responsabilizar o Poder
Executivo.76

Nesse sentido, Paulo Pinheiro aponta que o Estado é responsável por
impedir as práticas repressivas ilegais e, portanto, não basta apenas deixar
de se envolver diretamente ou de fornecer comandos de repressão:
Para que houvesse esse impedimento, o Estado precisaria erradicar a
impunidade dos crimes oficiais da mesma forma que o faz com crimes
cometidos pelos indivíduos. No Brasil e em muitas democracias recentes da
América Latina, o Estado mostrou-se incapaz – ou mesmo sem vontade – de
punir as práticas criminosas dos agentes do estado.77

apenas 3%. No que tange à categoria de gênero, as mulheres representam apenas 38% da magistratura. A pesquisa
concluiu, ainda, que a “maioria dos magistrados brasileiros tem origem nos estratos sociais mais altos, sendo que
51% deles têm o pai com ensino superior completo ou mais, e 42% com a mãe na mesma faixa de escolaridade”.
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/49b47a6cf9185359256c22766d5076eb.pdf.
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Ainda na avaliação de Pinheiro, o poder judiciário dos países latinoamericanos se revelou incapaz de investigar e processar os agentes
responsáveis por violações de direitos humanos78 e, como resultado, esses
responsáveis continuam impunes e cometendo outras violações.79 Assim,
a inércia do sistema de justiça criminal fomenta a permanência das práticas autoritárias existentes e reproduzidas ao longo de séculos dentro das
instituições policiais.
No mesmo sentido é a afirmação de Thiago Ávila, Promotor de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, ao se referir especificamente à atuação do órgão de controle externo: “o Ministério Público brasileiro tem sido
omisso em exercer de forma adequada a fiscalização das políticas de
segurança pública”, deixando, portanto, de fortalecer o caráter
democrático e o compromisso “com os direitos fundamentais que deveria
guiar a execução desse serviço público”.80
Na percepção de Fiona Macaulay, a inércia do Ministério Público pode
ser compreendida por meio da teoria da captura, a qual explica o fraco
desempenho na regulamentação, quando os grupos que estão sendo regulamentados subvertem a imparcialidade e o zelo do órgão regulador.
Ambos os órgãos – Ministério Público e polícia – dividem a tarefa de investigar e processar crimes e, portanto, atuam em cooperação e
estabelecem contato frequente, o que possibilita um compartilhamento de
valores. Além disso, a prioridade do Ministério Público, como política criminal prevalecente, é a “redução da criminalidade” e o aumento das
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os pobres. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), os 1.730 casos de assassinatos de trabalhadores rurais,
de líderes sindicais e religiosos e de advogados, entre 1964 e 1992, apenas 30 tinham ido à julgamento em 1992 e,
dentre eles, só 18 foram condenados. No Chile, nem sequer um dos 1.542 casos dos sindicalistas assassinados foi
processado até 1986. Por todo o continente prevalece a impunidade para aqueles que são considerados ‘indesejáveis’
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condenações, e não um possível choque com as instituições policiais em
relação aos seus métodos, o que seria contraproducente em relação ao trabalho em comum por eles exercido.81
Além disso, também é uma característica do Estado brasileiro a existência de um “acentuado corporativismo nas forças policiais, entendido
aqui como a manutenção de privilégios e a resistência à introdução de
mudanças, o que se configura como um impeditivo à adoção de práticas
democráticas”82. Dessa forma, considerando que as investigações sobre casos de violência policial constatadas em audiência de custódia são, em sua
maioria, investigadas pelas Corregedorias de Polícia – órgão interno de
controle –, pode haver uma tendência à impunidade em relação aos pares
e, portanto, uma perpetuação e legitimação de práticas violentas dentro
das instituições – tal como já advertido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na sentença do caso Favela Nova Brasília vs. Brasil83.
De fato, como explicitado por Viviane Cubas, existe uma forte percepção de que os governos latinoamericanos não estão sujeitos a um
controle rigoroso, perpetuando-se práticas como a corrupção, a má utilização de recursos públicos e a impunidade de transgressores. Dessa forma,
apesar dos avanços conquistados em termos de direitos políticos, persistem ainda grandes obstáculos no que tange à efetivação de direitos civis e
da própria democracia:
Deficiências como essas dão origem a inquietações, pois se os governos não
são capazes de atender às necessidades dos cidadãos, sobretudo àquelas
relacionadas ao bem-estar e à segurança, teme-se que isso possa dar origem a
uma insatisfação com a democracia, o que, por sua vez, poderia abrir caminho
para governos autoritários.
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Quando os cidadãos sentem que sua segurança ou sobrevivência está em risco,
tendem a apoiar políticos que prometem maior eficiência nas políticas
públicas, mesmo que isso signifique a adoção de medidas mais duras e a
diminuição das formas de accountability.84

A realidade descrita por Viviane Cubas guarda semelhança com a
atual situação de muitos países da América Latina (e principalmente do
Brasil): a insatisfação geral com questões socioeconômicas e com
problemas de segurança pública vem gerando intenso clamor punitivo,
que se alia à legitimação de métodos e ideologias autoritárias. Nesse
sentido, a autora refere que o fenômeno costuma ser mais grave em países
com grandes desigualdades sociais, alimentando um autoritarismo que se
reflete na forma como as instituições tratam os indivíduos. Exatamente
por isso, abordar questões como essas “é fundamental para o
restabelecimento e fortalecimento de uma democracia legítima”85.
No que tange à audiência de custódia, entende-se que para atingir-se
algum grau de efetividade ela deve vir acompanhada por uma perspectiva
humanitária de processo penal86, em que o indivíduo preso – entendido
como sujeito de direitos – receba tratamento condizente com o princípio
da dignidade humana e com direitos humanos assegurados não apenas
pela legislação interna, mas por tratados e convenções internacionais. Para
tanto, como bem pontuado por Giacomolli e Galícia, é imprescindível a
adoção de uma “nova metodologia hermenêutica (também analítica e linguística), valorativa, comprometida de forma ético-política, dos sujeitos do
processo e voltada ao plano internacional de proteção dos direitos
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humanos” e, portanto, uma concepção de devido processo penal que seja
constitucional, convencional e humanitário.87
É necessário romper com concepções tecnicistas do processo penal,
as quais se apoiam em um paradigma de “universalidade” e de “autodeclarada ‘imunidade política’, a despeito de quaisquer orientações extra ou
metaprocessuais”88. Sob o manto da “neutralidade” e da “aplicação literal
da lei”, esconde-se a ausência de uma visão crítica – inclusive por parte da
doutrina processual penal –, que possibilitaria enxergar corpos para além
de códigos, e perceber que a justiça criminal brasileira é um sistema seletivo, desigual e legitimador de práticas desumanas, como a tortura, a
desumanização das pessoas presas, e o extermínio daqueles que são os alvos privilegiados pelo exercício do poder punitivo.
Ainda que a audiência de custódia tenha significado um avanço em
termos de implantação de garantias e direitos humanos, verifica-se uma
rotinização acrítica de atos protocolares que somente poderá ser rompida
a partir de uma mudança de paradigma. A crítica que se deve fazer, portanto, não é à audiência de custódia em si, uma vez que o instituto teria o
potencial de combater justamente essa insensibilização e a invisibilidade
da violação sistemática a direitos humanos sofrida por pessoas presas ou
detidas. O que se aponta, pelo contrário, é a necessidade de uma implementação crítica do novo instrumento, sob pena de se tornar mais um
ritual burocrático de reprodução da racionalidade punitiva vigente.
A aplicação acrítica de normas pretensamente técnicas e a reprodução de rituais de forma meramente burocrática culmina com a banalização
de todo esse mal que se pode produzir dentro do sistema de justiça criminal, que se revela como uma insensibilização institucional frente a
violações de direitos. Utiliza-se o termo “institucional” para ressaltar que
essa insensibilização não é uma característica meramente individual de
determinados atores jurídicos, mas reflete uma cultura institucionalizada
87
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reproduzida acriticamente. Também não significa dizer que a totalidade
desses atores esteja alheia à discussão ora realizada. Pelo contrário, entende-se que cada um deles é dotado de agência e potência para romper
com essa lógica.
Por esse motivo, apontam-se as problemáticas verificadas a partir do
presente estudo, em especial da pesquisa de caráter etnográfico, com a finalidade de possibilitar a revelação das principais falhas na
implementação das audiências de custódia no Brasil, colaborando com o
debate e com a construção de uma visão e de uma prática mais crítica,
direcionada à humanização das instituições do sistema de justiça criminal.
Como bem explicitado por Roberto Kant de Lima, o método etnográfico é
“indispensável para o estudo dessas corporações e para a compreensão das
motivações que impulsionam as ações de seus membros”89.
Isso porque as “tradições somente podem ser alteradas se conhecidas
e explicitadas, não só para o observador, mas, principalmente, para os
membros da sociedade estudada”90. Feito isso, colocam-se duas opções aos
interlocutores, em especial àqueles que integram a instituição analisada:
contribuir ou não para a continuidade das práticas reveladas.
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Considerações finais

Vivendo em um momento em que a violência policial é legitimada e
incentivada constantemente, de forma cada vez mais explícita, torna-se
necessário compreender o fenômeno, buscar a sua origem e verificar saídas para um problema que, embora esteja atingindo o seu ápice,
representa um problema endêmico no Brasil. A violência policial é apenas
uma das múltiplas faces da crescente violação de direitos humanos, de direitos básicos inerentes à pessoa humana, que representam limites para a
intervenção e o poder do Estado. Não apenas no Brasil, mas na América
Latina como um todo, percebeu-se nos últimos anos a ascensão de governos conservadores e autoritários, que se aproveitam de um momento de
insatisfação geral da população e apresentam-se como uma alternativa
para os graves problemas de segurança pública enfrentados na região. Representantes eleitos pelo voto popular não apenas propõem a violação
sistemática de direitos humanos como solução para os altos índices de criminalidade, mas negam a própria ideia de direitos humanos enquanto
direitos de todos – relegando-os a um determinado espectro político, como
se não fossem uma pauta vital para toda a sociedade. Retornou-se recentemente a discussões básicas sobre a existência ou não de direitos
inerentes à pessoa, sobre os direitos dos “bandidos” e sobre a supremacia
do “cidadão de bem”.
Nesse contexto, mostra-se imprescindível resgatar a noção de
direitos humanos e de um direito internacional público, capaz de
assegurar a dignidade mínima dos indivíduos em face de Estados cada vez
mais autoritários. Partiu-se, portanto, desse paradigma humanitário no
presente trabalho. A pesquisa centrou-se no estudo da audiência de
custódia, recente modificação no âmbito do processo penal brasileiro,
implementada pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2015 e
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positivada no Código de Processo Penal brasileiro apenas a partir da Lei n.
13.964/2019. O objetivo principal da pesquisa foi analisar a
implementação do instituto, não apenas teórica, mas também
empiricamente, e verificar a sua efetividade quanto aos seus objetivos. Em
especial, foi levantado o seguinte problema de pesquisa: quais reflexos
vêm sendo efetivamente produzidos pela audiência de custódia, no que
tange à maior fiscalização da atividade policial e, portanto, à coibição de
práticas de tortura e violência policial?
A metodologia que guiou a investigação empírica do fenômeno foi o
estudo de caso, centrado na experiência da Comarca de Porto Alegre/RS,
onde as audiências ocorrem na Cadeia Pública (estabelecimento prisional
masculino) e na Penitenciária Feminina Madre Pelletier. Embora as
conclusões atingidas pela análise das práticas locais não sejam
generalizáveis, verificou-se que alguns dados levantados na presente
pesquisa revelam circunstâncias similares àquelas verificadas por outras
pesquisas, como a do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a do Instituto
de Defesa do Direito de Defesa e a da ONG Conectas Direitos Humanos.
Como demonstrado ao longo do trabalho, embora se trate de uma
aparente novidade no ordenamento jurídico-penal brasileiro, a audiência
de custódia está prevista em tratados internacionais reconhecidos pelo
Estado brasileiro há mais de duas décadas: o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Decreto n. 592/1992, e a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de
São José da Costa Rica, ratificada pelo Decreto n. 678/1992. Ambos os
tratados preveem, nas partes dedicadas aos direitos de liberdade pessoal,
que qualquer indivíduo preso, detido ou retido deve ser conduzido sem
demora a uma autoridade judicial ou outra autoridade habilitada por lei a
exercer funções judiciais, para que haja uma rápida fiscalização dessa
prisão. Da mesma forma, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos
também prevê que a pessoa presa seja prontamente conduzida a um juiz.
Essa pronta apresentação pessoal do preso à autoridade judicial é o que
ficou conhecido no Brasil como audiência de custódia.
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Até a implementação desse instrumento, a fiscalização da prisão pelo
magistrado era realizada tão somente através de um procedimento escrito,
sem nunca ter contato com a pessoa – procedimento previsto no artigo
306, caput, e § 1º do Código de Processo Penal. A análise era realizada
principalmente com base no auto de prisão em flagrante1, documentação
fornecida pelo Delegado de Polícia responsável pela lavratura e formalização do expediente, e que tem como principais elementos a versão dos
policiais que efetuaram a prisão. O procedimento previsto pela legislação
brasileira, portanto, era puramente cartorial e gerava decisões “assépticas”: o indivíduo preso era apenas mais um número na capa de um entre
tantos expedientes aguardando na “pilha” para serem homologados.
Dessa forma, a audiência de custódia passa a ser um momento de
comparecimento pessoal do preso diante do magistrado que decidirá sobre
a legalidade da sua prisão – homologando ou não o ato –, bem como sobre
a concessão de liberdade provisória ou conversão do flagrante em prisão
preventiva. A audiência conta com a presença da defesa, pública ou particular, e de representante do Ministério Público, garantindo-se o exercício
do direito ao contraditório antes da referida decisão. A partir da implementação do novo instituto, a pessoa presa deixa de ser um número, e
passa a figurar como um sujeito, devendo ser reconhecido como tal.
O ato tem como um de seus principais objetivos a fiscalização e o
controle da legalidade das prisões, uma vez que o contato pessoal e direto
com a pessoa presa possibilita que os atores jurídicos possam detectar
prisões e atos arbitrários, bem como atos de violência policial, quando o
agente extrapola o uso legítimo da força física necessária para deter o
flagrado e conter a situação ou quando emprega técnicas de tortura para
punir o suspeito ou extrair dele informações. Nesse sentido, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos já havia decidido que a apresentação
1

Neste ponto, importa reiterar que a audiência de custódia não se destina tão somente à prisão em flagrante, mas
também às prisões preventiva e provisória. No caso destas, no entanto, a ordem de prisão emana de uma decisão
judicial fundamentada, enquanto, na prisão em flagrante, o ato decorre de uma ação discricionária, e muitas vezes
emergencial, do agente policial que se depara com uma situação de flagrante delito. Por isso, denomina-se como uma
prisão “pré-cautelar”, dotada de uma precariedade que exige que seja analisada e homologada (ou não) por uma
autoridade judicial dentro do período de 24h.
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é “essencial para a proteção do direito à liberdade pessoal e para outorgar
a proteção a outros direitos, como a vida e a integridade física”, não
podendo ser suprida pela mera comunicação escrita da prisão ao juiz2.
Como abordado no primeiro capítulo deste trabalho, após muitas
resistências institucionais e considerando a demora na alteração legislativa
do procedimento, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o
Tribunal de Justiça de São Paulo, tomou a iniciativa de implementar a
audiência de custódia em 2015, emitindo posteriormente a Resolução n.
213/2015 para regulamentar e uniformizar o ato em relação aos demais
tribunais da federação brasileira. Embora as resistências contra a
mudança não tenham cessado, o Supremo Tribunal Federal julgou
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.240 interposta sob
a alegação de que o ato do Conselho Nacional de Justiça usurpou
competência legislativa exclusiva ou afrontou o princípio da separação dos
poderes. Reconhecido o status supralegal da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, entendeu-se que a audiência de custódia já integrava o
ordenamento jurídico-penal, tendo sido apenas regulamentada pelo CNJ –
ainda que com mais de duas décadas de atraso. Posteriormente, no ano de
2019, a audiência de custódia foi uma das inovações acopladas ao “Pacote
Anticrime”, sendo incluída no Código de Processo Penal brasileiro pela Lei
n. 13.964/2019.
Entretanto, é necessário alertar que a audiência de custódia
representa uma conquista precária, não apenas por ter sido apenas tardiamente positivada na legislação processual penal brasileira, mas também
– e principalmente – por sofrer resistência de diversos atores do campo
jurídico e político. É preciso afirmar e reafirmar, portanto, os avanços
proporcionados pela iniciativa do Conselho Nacional de Justiça ao
regulamentar o instituto no ordenamento jurídico-penal brasileiro, que levou à posterior positivação da audiência de custódia pela “Lei Anticrime”,
2

Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005.
Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020. No
mesmo sentido, ainda, os cases Tibi vs. Ecuador (2004), Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú (2004), Maritza
Urrutia vs. Guatemala (2003), Bayarri vs. Argentina (2008), entre outros.
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e buscar a superação dos desafios existentes para a sua consolidação e
efetivação completas.
Para compreender a relevância da audiência de custódia, voltou-se
para um dos principais problemas do Brasil no âmbito dos direitos
humanos: a violência policial. Dessa forma, o trabalho dedicou-se, em seu
segundo capítulo, a analisar profundamente as instituições policiais, tanto
em uma perspectiva histórica, quanto na análise das suas práticas
contemporâneas, com a finalidade de proporcionar a compreensão das
origens e das circunstâncias do problema da violência policial. Embora
alguns teóricos atribuam as atuais mazelas ao período de Ditadura CivilMilitar vivido pelo Brasil (1964-1985), a partir do estudo realizado foi
possível perceber que o problema dos abusos e da violência policial
remonta à própria constituição das instituições policiais brasileiras,
integrando a cultura autoritária que se reproduz e se capilariza nas
práticas rotinizadas dos agentes policiais. Normalmente por meio de uma
lógica de guerra e sob o argumento de se estar combatendo um inimigo
comum3, representantes políticos, autoridades e diversos setores da
sociedade atuam intensamente para justificar e legitimar o recurso à
violência generalizada – que se dirige tradicionalmente de forma mais
intensa contra os setores mais vulneráveis da população (pessoas pobres
e marginalizadas, como jovens negros das periferias).
A partir da análise desse contexto, bem como das diversas denúncias
de organismos nacionais e internacionais que atuam na proteção de
direitos humanos, percebeu-se que a violência policial é um problema
endêmico na realidade brasileira e, portanto, deve ser contraposta por
instrumentos de controle dos agentes policiais e combate às práticas
violentas. Dessa forma, no terceiro capítulo, abordou-se a relevância desse
controle – denominado accountability –, considerando a tensão
permanente entre instituições policiais e direitos humanos dos cidadãos.
Além disso, foi apresentada uma pesquisa sobre os diversos mecanismos
3

Primordialmente, os “vagabundos” e os “escravos de má-conduta”, posteriormente, os “comunistas”, “subversivos”,
e atualmente pela bandeira da “guerra às drogas”.
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de controle interno e externo da atividade policial existentes no
ordenamento jurídico brasileiro, com especial atenção para a atuação do
Ministério Público, uma vez que se trata da instituição
constitucionalmente consolidada como órgão de controle externo das
polícias.
Compreendendo-se a importância dos mecanismos de controle sobre
a violência policial, verificou-se o potencial da audiência de custódia para
representar um novo canal de diálogo entre a sociedade – e,
especificamente, as vítimas que constituem o maior alvo dessa violência –
e as instituições de controle. Nesse sentido, atenta-se que a construção e o
fortalecimento dos instrumentos de fiscalização de agentes públicos e
principalmente de agentes policiais, dotados do poder de recorrer à
coerção física, é essencial para a sedimentação do Estado de Direito e
construção de uma sociedade verdadeiramente democrática.
A pesquisa buscou identificar as principais mazelas que já puderam
ser verificadas nestes três primeiros anos de implementação das
audiências de custódia no Brasil, com o objetivo de contribuir para a
compreensão do instituto, de sua origem e finalidades, bem como para a
formação de uma doutrina crítica sobre as práticas judiciárias em torno
do mecanismo. A partir da etnografia realizada, na forma de estudo de
caso da realidade de Porto Alegre/RS, buscou-se responder à pergunta
sobre os reflexos da audiência de custódia no controle da violência policial,
ou seja, sobre a sua efetividade prática.
Embora o advento da audiência de custódia tenha representado um
relevante aumento no volume de trabalho das Promotorias de Justiça do
Controle Externo da Atividade Policial do MPRS, como se verifica no
gráfico elaborado com os dados por elas fornecidos, isso não permite
concluir que a audiência está, de fato, contribuindo para uma maior
fiscalização da violência policial. A partir da pesquisa realizada, foi possível
detectar que o procedimento seguido pelas Promotorias a partir do relato
de violência de um preso cinge-se a notificar a Corregedoria da força
policial responsável e acompanhar periodicamente o procedimento por ela
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instaurado. Não há, portanto, a instauração de um procedimento
investigativo próprio pelo órgão de controle externo, o que compromete a
autonomia e a efetividade dessa fiscalização e esvazia de sentido a própria
separação entre controle interno e externo da atividade policial.
De fato, a partir das conversas e entrevistas com membros do
Ministério Público, verificou-se a sua percepção de que a maioria dos
relatos seria infundada ou inverídica, mesmo porque normalmente
vinham desacompanhados de elementos capazes de corroborar a
existência de agressões por parte da polícia que fora relatada em audiência.
Contudo, quanto a esse aspecto, foi de extrema relevância a observação
presencial das audiências de custódia, realizada em um período de três
meses, onde foi possível detectar uma das causas possíveis dessa narrativa.
Embora o questionamento sobre a ocorrência de abusos tenha se revelado
presente em grande parte das audiências, foi possível perceber certo
desinteresse dos atores jurídicos em aprofundar o relato sobre a violência
policial ou buscar outros elementos que pudessem auxiliar o trabalho dos
órgãos de controle. Em alguns casos, mesmo quando houve relato claro de
atos típicos de tortura policial, raramente eram feitos questionamentos
para detalhar essa ocorrência.
Foi detectada, de fato, uma naturalização das práticas de violência
policial, tanto pelos próprios presos, quanto pelos atores jurídicos
encarregados de promover a proteção da sua integridade. Pode-se
constatar que há uma passividade dos profissionais frente a casos de
violência, que demonstra ser fruto de uma repetição burocratizada das
audiências de custódia. Essa “rotinização das questões humanas” pelo
sistema de justiça provoca a desconstituição dos sujeitos e a
insensibilização pelos atores jurídicos quanto às suas demandas e aos seus
direitos. Em que pese a audiência tivesse o potencial de provocar a desobjetificação desses indivíduos selecionados pelo sistema de justiça
criminal, verifica-se que, na prática, a mera realização protocolar da
audiência acaba provocando desumanização e naturalização das violências
por eles sofridas.
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Ressalta-se que as críticas realizadas no presente trabalho não se
dirigem – e nem poderiam se dirigir – à audiência de custódia em si. Tratase de uma conquista importante no âmbito dos direitos humanos previstos
em tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro, e era um
direito que vinha sendo suprimido por ele de forma indevida. Além disso,
a sua implementação representa a garantia de mais um mecanismo de
controle da violência policial, uma vez que possibilita a abertura desse
novo canal de diálogo e de denúncia para que as vítimas consigam acessar
as autoridades competentes.
Contudo, ao analisar-se um instrumento jurídico na prática, é
possível olhar para além dos seus potenciais esperados e verificar também
os desafios e as falências, não necessariamente do instrumento, mas da
forma como ele é implementado. Nesse sentido, entende-se que as
instituições envolvidas na realização das audiências de custódia devem
atentar e resistir à tendência de rotinização e burocratização das práticas,
buscando aguçar a sua percepção e sensibilidade para casos de violência
policial.
Para superar a desumanização do sistema de justiça, é necessário
refundar o paradigma que norteia o processo penal brasileiro – na teoria
e na prática –, superando-se o tecnicismo que esconde a ausência de visão
crítica, sob o véu da “neutralidade” técnica e da “aplicação literal da lei”. A
implementação efetiva da audiência de custódia só pode vir acompanhada
de uma perspectiva humanitária de processo penal, que compreenda o
indivíduo preso como sujeito de direitos, dotado de dignidade inerente à
sua pessoa, independente de quaisquer condições4. Além da necessidade
de uma melhor formação em direitos humanos, é possível apontar que o
rodízio constante dos atores jurídicos envolvidos nas audiências de
custódia, bem como a mudança nos procedimentos investigativos de
violência policial parecem ser algumas saídas práticas para os problemas
apontados. Como já referido, o estudo crítico do instituto visa à
4

Para repetir o óbvio, que vem sendo necessário, é preciso apontar que “criminosos” e “cidadãos de bem” são dotados
de direitos iguais e invioláveis, entre eles o direito à vida e à integridade física.
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contribuição com o debate, para que se atinja a sua efetividade. Cabe às
instituições e aos seus agentes – de posse da constatação dos desafios a
serem superados – decidirem entre prosseguir com as mesmas práticas ou
buscar uma atuação mais humanizada e menos reprodutora das muitas
violências inerentes ao sistema de justiça criminal.
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