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RESUMO 

 

Em fevereiro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213, 
pela qual instituiu as audiências de custódia, elencando como objetivos institucionais 
averiguar casos de violência policial no ato do flagrante e analisar sua adequação e a 
necessidade da conversão em prisão preventiva. Este procedimento já era previsto 
no Pacto San Jose da Costa Rica, ratificado pelo Brasil através do Decreto nº 678 de 
6 de novembro de 1992, mas não havia sido regulamentado. Desde então, algumas 
pesquisas vêm sendo feitas para observar a maneira como se dá a implementação 
em cada estado e as dificuldades enfrentadas. O presente trabalho busca, a partir da 
pesquisa realizada pelo Coletivo de Pesquisa Criminológica Aplicada para o Instituto 
de Defesa do Direito de Defesa – encomendada pelo Ministério da Justiça e o 
Conselho Nacional de Justiça-, discutir o alcance da medida e a sua real eficácia em 
relação aos seus objetivos institucionais. Isso será alcançado a partir de uma 
contextualização das problemáticas observadas, utilizando a abordagem histórica, 
sociológica e criminológica para analisar o ato e as relações de poder existentes nele, 
apontando como categorias centrais a seletividade penal e a noção de campo jurídico 
de poder. Outrossim, buscar-se-á entender como essa característica de controle 
seletivo penal age sobre o indivíduo flagranteado e sobre os sujeitos envolvidos, 
relacionando-os com sua posição no sistema de justiça criminal, seja no ato do 
flagrante delito, seja na criação ou aplicação do direito.  
 
Palavras-chave: Audiências de Custódia. Seletividade penal. Sistema de justiça 
criminal. Campo jurídico. Violência policial. Superpopulação carcerária. 
  



 
 

 

ABSTRACT 

 

In February 2015, the National Council of Justice issued the Resolution n. 213, in which 
established the custody hearings, listing as institutional objectives investigate cases of 
police violence in the flagrant act and analyze their adequacy and the need for 
conversion in pre-trial detention. This proceedings was already provided for in the Pact 
of San Jose Costa Rica, ratified by Brazil through Decree No. 678 of November 6, 
1992, but had not been regulated. Since then, some research has been done to 
observe how is doing the implementation in each state and the difficulties encountered. 
This monograph intend, from the research conducted by the “Coletivo de Pesquisa e 
Ativismo Criminológico” and the “Instituto de Defesa do Direito de Defesa”- 
commissioned by the Ministry of Justice and the National Council of Justice- discuss 
the scope of the measure and its real effectiveness in relation to their institutional 
objectives. This will be achieved through a contextualization of the problems observed 
using the historical, sociological and criminological approach to analyze the act and 
the power relations existing in it, pointing as central the categories of penal selectivity 
and juridical field of power. It shall also be sought to understand how this criminal 
selective control feature acts on the arrested person and on the subjects involved, 
relating them to their position in the criminal justice system, at the moment of flagrante 
delicto, or in the creation and application the right. 
 
Keywords: Hearings Custody. Penal Selectivity. Criminal Justice System. Juridical 
field. Police violence. Prison overcrowding.



7 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o último Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (Infopen)2 publicado pelo Ministério da Justiça em junho de 2014, 

houve um aumento de 33% na taxa de aprisionamento no Brasil em cinco anos, 

chegando hoje à média de quase 300 pessoas presas para cada cem mil 

habitantes. Da quantidade de pessoas encarceradas, 41% sequer foram 

devidamente julgadas e condenadas pelo sistema de justiça brasileiro.  

Nada obstante, não se observou nenhuma relação causal entre o referido 

aumento das prisões no Brasil e a redução da criminalidade3, embora essa 

relação seja comumente apresentada como justificativa para o recrudescimento 

do sistema repressor estatal. Nesse contexto, poucas medidas foram 

implementadas para reduzir a taxa de encarceramento no país. 

Uma dessas medidas refere-se à instauração das audiências de custódia. 

Em fevereiro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça começou a incentivar essa 

implementação, já prevista no Pacto San Jose da Costa Rica, ratificado pelo 

Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992.  

O Brasil violava, desde então, o dispositivo do Pacto que tratava acerca 

da necessidade de apresentação da pessoa presa em flagrante à juíza ou ao juiz 

no prazo máximo de 24h, para que se decida, na presença do Ministério Público 

e da Defensoria Pública ou defesa particular, sobre a legalidade, adequação e 

necessidade da prisão preventiva nos casos apreciados. Aliado a isso, o outro 

objetivo seria detectar eventuais ocorrências de tortura, maus-tratos, entre 

outras violências cometidas por policiais durante a apreensão. 

                                                           
2 Levantamento realizado pelo Depertamento Penitenciário Nacional e pelo Ministério da Justiça. 

Cf. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento nacional de informações penitenciárias 

infopen: junho de 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-

novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em 

10 ago 2016. 

3 Estudo divulgado em novembro de 2015 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

aponta que até 2023, a tendência é que o Brasil continue tendo altas taxas de violência, com o 

aumento da população carcerária e do monitoramento eletrônico, da expansão do tráfico e da 

manutenção da política antidrogas atual. A criminalidade no interior do país também deverá 

continuar crescendo, assim como a ação de organizações e facções criminosas no Brasil. 
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Embora alguns estados do país já tenham começado a instalar o 

procedimento mediante acordos de cooperação firmados entre o CNJ e órgãos 

do Judiciário e do Executivo antes desta data, em dezembro de 2015 o CNJ 

oficialmente regulamentou as audiências de custódia através de uma Resolução 

que detalha o procedimento de apresentação de pessoas presas em flagrante 

ou por mandado de prisão à autoridade judicial competente.  

Para acompanhar como se deu a implementação das audiências de 

custódia, o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 

parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) desenvolveram 

uma pesquisa na maioria dos estados brasileiros. 

No Estado do Rio Grande do Norte, o IDDD contou com a atuação do 

Coletivo de Pesquisa e Ativismo Criminológico (CPAC)4 para aplicação de 

formulários5 nos meses de março e abril visando detectar possíveis problemas 

no desenvolvimento prático da medida.  

O grupo, na sua investigação, seguiu a metodologia proposta pelo IDDD 

e realizou a pesquisa através de amostragem quantitativa “por cotas”. A amostra 

teve a intenção de ser “representativa” do total das audiências e foi calculada 

com base no número de audiências realizadas no mês anterior ao do início da 

coleta de dados. 

O Projeto Audiência de Custódia, ao qual estava vinculada a investigação 

do CPAC, requeria a realização da coleta de dados pelo período de dois meses 

e em pelo menos 10% das audiências realizadas em cada mês. No Estado do 

Rio Grande do Norte, em Fevereiro de 2016, mês anterior à execução da 

pesquisa, foram realizadas174 Audiências de Custódia. Dessa forma, o grupo 

monitorou 27 audiências em Março (15,5%) e 42 em Abril (24%), levando em 

consideração a variação nos dias da semana, tendo em vista que houve uma 

                                                           
4 O CPAC é um grupo autônomo de pesquisadores,vinculado ao CPAD - Centro de Pesquisa e 
Aplicação do Direito –sendo este último ramificação do Bulhões Centro de Estudos Jurídicos 
(BCEJ). O coletivo é composto, em sua maioria,por estudantes de graduação do curso de Direito, 
sendo eles Guiomar Veras, Cássia Virgínia, Felipe Kleber de Andrade, Gabriel Souza, Giovana 
Galvão, Lorrany Ritter, Paula Cavalcanti, Raellyn Ritter, Rudimar Ramon, Raquel Larissa, 
Ryanne Guimarães e Thaisa Fernandes, equipe responsável, dentre outras coisas, pelo 
acompanhamento e avaliação das audiências no RN, nos meses de Março e Abril de 2016 em 
Natal-RN. 
5 Os formulários foram de dois tipos: um preenchido de acordo com os autos do flagrante e outro 
em relação à observação da pesquisadora e do pesquisador no ato das audiências de custódia. 
Os formulários estão disponíveis nos Anexos, juntamente com a tabela produzida pelo CPAC 
com os resultados obtidos através deles. 
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distribuição dos dias de observação, garantindo que os pesquisadores 

realizassem a coleta de dados todos os dias da semana e com juízes diferentes. 

Com os dados obtidos na pesquisa, surgiram alguns incômodos, os quais 

resultaram na necessidade de discutir sob o enfoque criminológico, sociológico 

e antropológico alguns resultados observados, distanciando-se do debate 

estritamente jurídico que predominou antes de sua implementação.  

Primeiramente, após a realização da pesquisa empírica, constatou-se o 

potencial exploratório das audiências de custódia: nelas, se pode visualizar com 

mais nitidez as características perversas do sistema penal e de justiça criminal. 

Uma delas que se mostrou constante nos problemas analisados foi a seletividade 

penal, que agiu como empecilho à satisfação dos objetivos a que se propõe sua 

implementação. 

Entendida como característica estrutural e fundante do sistema penal que 

o faz separar pessoas ou ações de acordo com a classe e posição social a qual 

ocupam (ZAFFARONI;PIERANGELI, 2011), a seletividade penal é também 

categoria central dos principais marcos teóricos da criminologia crítica6, fundada 

no paradigma da reação social.  

Logo, o objetivo do presente trabalho é demonstrar como essa 

característica se manifesta na parte do sistema de justiça criminal7 mobilizado 

para a realização das audiências de custódia, para que se avance no sentido de 

ampliar sua eficácia.  

Para atingi-lo, o método utilizado para a produção teórica – após a 

empírica - buscou se distanciar da concepção metafísica, a qual se guia pela 

observação neutra e objetiva dos fenômenos em sua aparência exterior, pautado 

na imparcialidade da ou do pesquisador.  

A concepção materialista prevalece no presente trabalho porquanto se 

analisa as audiências de custódia como um fenômeno de articulação com a 

totalidade, de forma a captar a realidade estudada sem negligenciar o caráter 

histórico dessa implementação. Cinco categorias fundamentais da perspectiva 

dialética estão presentes no trabalho: contradição, totalidade, mediação, 

                                                           
6 Compreendendo esta como a de orientação materialista que entende o crime e as agências de 
controle penal em relação às estruturas de poder, numa visão macrossociológica (REZENDE, 
2011). 
7 Sistema de justiça criminal se entenderá no decorrer do trabalho como aquele que congloba o 

controle formal e informal, conforme se explicitará no Capítulo 2.  
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reprodução e hegemonia (Cury, 1986), as quais, mesmo não mencionadas 

diretamente, podem ser facilmente observadas no seu desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, se buscou criar um pensamento a partir da dialética do 

real, objetivando trazer aquilo que está por detrás da aparência, a essência do 

fenômeno, isto é, a perspectiva dinâmica, conflitiva e histórica da realidade 

(FRIGOTTO, 1991), considerando que a pesquisa criminológica há muito vem 

se tornando  

 

afastada da teoria crítica e voltada para as práticas de controle do 
crime, de cálculo de riscos e de gerenciamento de dados [...], casada 
com o Sistema de Justiça Criminal (SJC) e divorciada das nuances 
políticas da vida cotidiana, a criminologia estreita sua visão exatamente 
no momento em que mais se necessita de um engajamento amplo e 
crítico” (FERRELL, 2012, p. 158).  

 

Sendo assim, as teses aqui desenvolvidas se originaram da observação 

empírica através do preenchimento de formulários e consequente construção de 

dados objetivos, mas sem encará-la como um processo meramente técnico de 

descrição e explicação dos fenômenos observados durante as audiências, 

intencionando promover o engajamento crítico da criminologia. 

 A metodologia utilizada para esta etapa do trabalho, então, seguiu os 

seguintes passos: 1) entabulamento dos dados fornecidos com o preenchimento 

dos formulários para fornecimento de alguns recortes específicos funcionais à 

análise da totalidade; 2) entrevistas com as pesquisadoras e pesquisadores 

visando obter suas impressões subjetivas do objeto de estudo; 3) pesquisa 

bibliográfica sobre os principais aspectos problematizados pelas pesquisadoras 

e pesquisadores, no intuito de contextualizá-los histórica e socialmente. 

Buscando se diferenciar das análises meramente quantitativas já existentes 

sobre o tema, em cada capítulo é trazido relatos de situações ocorridas em 

alguma das audiências acompanhadas.  

Objetivando, pois, compreender como a seletividade se manifesta na 

porta de entrada do sistema judiciário penal8 – as audiências de custódia -, 

busca-se materializá-la nas relações intersubjetivas dos sujeitos protagonistas 

do sistema e destes com o Estado e as ideologias que o sustentam. 

                                                           
8 A noção de sistema judiciário penal é a empregada na obra de Oscar Mellin Filho, como 
localizado dentro do corpo do judiciário, com órgãos próprios que integram o Poder Judiciário 
brasileiro. 
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 Os dois primeiros capítulos discutem como o Estado se relaciona com a 

seletividade penal – e com a violência estrutural que, ao mesmo tempo em que 

dela se origina, por ela é originada – a partir de três perspectivas: a) o discurso 

jurídico-penal oficial utilizado pelo Estado para legitimar o sistema penal; b) a 

disputa de poder e posturas assumidas pelas pessoas revestidas de funções 

estatais no campo jurídico; c) as normas penais que produzem a seletividade no 

sistema e a sua disposição no campo. 

 Por fim, no terceiro capítulo se demonstra como a seletividade influencia 

no alcance dos objetivos institucionais das audiências de custódia, quais sejam, 

a averiguação dos casos de violência policial e a redução da superpopulação 

carcerária, sobretudo a de presas e presos provisórios. Para isso, contextualiza-

se as problemáticas histórica e socialmente.  

Em se tratando da violência policial, se buscou utilizar elementos 

observados a partir da relação intersubjetiva entre policial e pessoa flagranteada 

no sistema de justiça criminal, entendendo-a como um movimento dentro da 

estrutura classista dos processos nos quais se inserem os sujeitos envolvidos. 

Já para analisar o último objetivo, é feito o recorte das audiências realizadas de 

pessoas apreendidas pelo crime de tráfico de drogas, tendo em vista que este é, 

dentre os crimes sem violência e grave ameaça, o que mais encarcera no 

estado9. 

  

                                                           
9 A radiografia do sistema penitenciário no estado do Rio Grande do Norte pode ser vista no 
relatório feito pelo CNJ. Cf. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Dados das inspeções nos 

estabelecimentos penais. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php>. 

Acesso 10 out 2016. 

http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php
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2  “DOTÔ, O SINHÔ DEVIA TER APARECIDO ANTES”: O CRIME DE SER 

POBRE E SUAS REPERCUSSÕES NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 

Mantém a face de quem não entende. Entende o seu crime, entende que foi 
grave, segundo roubo, foragido. Não entende são as palavras. Por que são tão 
difíceis? A distância entre seus julgadores é bem maior do que a mesa que os 
separa. Fica calado, não porque não tenha algo a dizer ou a defender, mas 
parece não encontrar palavras à altura. Ora, sempre que foram usadas, foi para 
acusa-lo. Queria evitar. Os olhos distantes indicavam uma conformação. Não 
responde nada, mudo como alguém que perdeu a esperança muito cedo, ou que 
nunca a conheceu. O juiz lê o depoimento feito na delegacia. Nada. Pergunta se 
tem filhos. Nada. Pergunta sobre as drogas apreendidas. Nada. Diz que está ali 
só para ajuda-lo, porque naquele momento ele, o juiz, aquele homem limpo, 
educado e impecavelmente vestido, é o Estado e o Estado está ali para garantir 
os seus direitos. É o único momento que abre a boca antes de fecha-la 
definitivamente para dizer: “Dotô, o sinhô devia ter aparecido antes”. 
 
 Durante a observação das audiências de custódia no Fórum Judiciário da 

Ribeira, em Natal-RN, ficou constatado pela observação dos autos da prisão em 

flagrante que, retirados aqueles em que não consta nada sobre o grau de 

escolaridade das pessoas flagranteadas, 83,6% destas não chegaram a concluir 

o Ensino Médio, sendo que 55% sequer concluíram o Ensino Fundamental. As 

profissões exercidas por elas foram: peão, servente de pedreiro, auxiliar de 

veterinário, garçom, vendedor, diarista, motoboy, embalador, auxiliar de serviços 

gerais, pintor, garota de programa, flanelinha, mecânico e desempregado. De 10 

pessoas das quais se conseguiu saber a renda mensal, 9 disse receber menos 

de 1 salário mínimo e 1, dois salários mínimos. 

Tais dados são emblemáticos porque evidenciam um recorte específico 

do perfil das pessoas flagranteadas, por sua vez, estabelecendo uma radiografia 

do perfil de pessoas a quem as audiências, de fato, se destinam. Basicamente, 

se trata da classe trabalhadora inserida informalmente no mercado de trabalho 

(subalternizada), ou sequer inserida (marginalizada).  

O Estado prestador de serviços ou garantidor de direitos esteve pouco 

presente em suas vidas; do contrário, o Estado repressor se mostra latente. Os 

dados demonstram, assim, a partir da análise da renda, da profissão e do grau 

de escolaridade, que os indivíduos passam por um processo seletivo para 

ingressar no sistema penal, já que indicam a prevalência de um perfil 

socioeconômico específico10, porquanto foi observado que esses indivíduos 

                                                           
 A noção de sistema penal será desenvolvida no subtópico 2.1. 
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tinham em comum o fato de sofreram com a ineficiência ou –em alguns casos- 

ausência do Estado Social, garantidor de direitos, durante grande parte de suas 

vida 

O conceito de seletividade penal11 utilizado parte do pressuposto de que 

“não somos todos igualmente ‘vulneráveis’ ao sistema penal, que costuma 

orientar-se por ‘estereótipos’ que recolhem os caracteres dos setores 

marginalizados e humildes,” dando a criminalização origem ao fenômeno de 

rejeição do etiquetado. O processo finaliza, pois, na “posterior perseguição por 

parte das autoridades com rol de suspeitos permanentes, incrementa a 

estigmatização social do criminalizado” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, 

p.  73). 

Parte-se, então, da noção de crime como sendo “uma realidade 

construída pela sociedade e, em especial, pelo Estado e seus operadores 

jurídicos” (MELLIM FILHO, 2010, p.23). Por isso, o crime passa a ser um 

pressuposto da seletividade penal (MELLIM FILHO, 2010), conceito este 

desenvolvido na criminologia apenas a partir da década de 1960, quando da 

passagem do paradigma etiológico - que fazia a análise do crime a partir da ação 

considerada delituosa do agente e de sua personalidade -, para o paradigma da 

reação social, que o analisa a partir do “processo de criação das normas e sua 

aplicação, uma vez que é o sistema penal que formula o conceito de crime e 

estabelece suas consequências, que são as penas” (MELLIN FILHO, 2010, 

p.23). 

A seletividade se materializa no Sistema de Justiça Criminal (SJC) em 

suas três dimensões explicadas por Vera Regina (2005): a primeira seria 

formada pelas instituições formais de controle: a lei, a polícia, o Ministério 

Público, justiça, sistema penitenciário, com sua constelação prisional e 

manicomial (decisões policiais, ministeriais, judiciais, penitenciárias). 

                                                           
11 Melim Filho (2010, p.14), a partir da sua pesquisa sobre criminalização e seleção no Sistema 
Judiciário Penal, entende que a análise dos processos criminais em seu interior “é precedida de 
uma justificação do tema da seletividade penal, no sentido de que, em primeiro lugar, o que se 
afirma como crime não passa de uma construção, violação de uma norma jurídica definida como 
norma penal exatamente porque comina ao violador a possibilidade da imposição de uma pena. 
A base teórica de tal proposta, pois, é a da abordagem criminológica que se desenvolveu a partir 
dos anos sessenta do século passado, aqui genericamente definida como criminologia da reação 
social, em contraposição àquela outra que elegia como alvo do conhecimento o homem 
criminoso classificado como anormal”. 
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 A segunda, a dimensão integrativa, compondo o controle informal, fora do 

complexo estático da normatividade e da institucionalidade, mas concebido 

“como um processo articulado e dinâmico de criminalização ao qual concorrem 

não apenas as instituições do controle formal, mas o conjunto dos mecanismos 

do controle social informal”, a saber, família, escola, mídia, moral, religião, 

mercado de trabalho. As duas dimensões originam a dimensão ideológica-

simbólica “representada tanto pelo saber oficial (as Ciências criminais) quanto 

pelos operadores do sistema e pelo público, como senso comum punitivo 

(ideologia penal dominante)” (ANDRADE, 2005, p. 76-78).  

 As três dimensões estão em constante diálogo, de forma que o SJC 

consolida todas as etapas de criminalização por que passa o indivíduo 

selecionado. A criminalização primária e secundária são concretizadas na 

primeira e segunda dimensões, que, por sua vez, buscam sustentação 

ideológica na terceira, findando o processo de controle social e criminalização.  

Ademais, os controles do SJC selecionam indivíduos que sofreram com a 

supressão de suas necessidades reais e, portanto, os direitos humanos, o que 

Baratta (1993) caracteriza como violência estrutural.  Para ele, a violência 

estrutural, em geral, costuma dar gênese a todas as outras formas de violência12.  

Aprofundando o conceito de violência estrutural, percebe-se que ela se 

concretiza através das estruturas organizadas e institucionalizadas da família, 

sistemas econômicos, culturais e políticos, sendo esses, mecanismos de 

“opressão e submissão de grupos, classes, nações e indivíduos, negando-lhes 

acesso às conquistas sociais, privando-os da vida em sociedade de modo 

equitativo, influenciando profundamente as práticas de socialização” (SILVA, 

2009, p. 16), e agindo sobre a sociedade para a manutenção do status quo. 

Logo, ao compreender que grande parte da violência estrutural a que 

estão submetidas as pessoas ingressantes do sistema penal é originada pela 

ausência ou ineficiência do Estado Social em suas vidas, verifica-se o movimento 

de minimização do Estado Social em detrimento da maximização do Estado 

Penal. 

                                                           
12 Para Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior (1998), o termo violência “tem sido visto somente 
quando em conjugação com o delito. Todavia, a sociedade capitalista em si já é violenta na sua 
forma de distribuição de bens. Violento é, na verdade, qualquer ato que atente contra a dignidade 
do homem. A fome, a miséria, a estratificação social são formas de violência tremendas, apenas 
não reconhecidas oficialmente”. 
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A fala destacada do flagranteado que nomeia o presente capítulo reflete 

bem o que seria esse movimento. Para Vera Regina (2009), ele é o 

prolongamento intrassistêmico e institucional de um processo originado a partir 

do desenvolvimento do capitalismo globalizado, o qual arrasta consigo a 

globalização dos conflitos e dos riscos.  

Essa globalização é legitimada pela ideologia neoliberal que, por sua vez, 

promove: “(a) maximização do poder econômico globalizado versus 

minimização. (seletiva) do poder político nacional; e (b) fragilização dos canais 

tradicionais de mediação política entre Estado e comunidade” (ANDRADE, 2006, 

p. 13), ou seja, dos atores políticos tradicionais (partidos, parlamento, 

administração) e do espaço público democrático. Isso significa, que 

 

Ao Estado neoliberal mínimo, no campo social e da cidadania, passa a 
corresponder um Estado máximo, onipresente e espetacular, no 
campo penal. O Estado não apenas se retira da intervenção na ordem 
econômica e social, agravando o profundo déficit de promessas não 
cumpridas, em cujo centro está o déficit de direitos humanos e 
cidadania, sobretudo os de terceira geração, mas nesta retirada 
substitui o modelo de combate à pobreza, típico do Welfare State, pelo 
modelo de combate aos pobres e excluídos dos benefícios da 
economia globalizada, um modelo abertamente excludente: assim 
como o poder está nu, o limite da luta de classes também está. Os 
déficits de dívida social e de cidadania são ampla e verticalmente 
compensados com excessos de criminalização; os déficits de terra, 
moradias, educação, estradas, ruas, empregos, escolas, creches e 
hospitais com a multiplicação de prisões; a instrumentalidade da 
Constituição, das leis e dos direitos sociais com o simbolismo da lei 
penal; a potencialização da cidadania com a vulnerabilidade à 
criminalização (ANDRADE, 2006, p. 13). 

 

O Estado, então, “não recorre ao Direito Penal mínimo, mas o próprio Estado 

se faz mínimo e tenta compensar-se com uma política repressora máxima”. Isto 

é, o Estado, ao mesmo tempo em que nega direitos básicos para um 

determinado grupo social, age, nesse mesmo grupo, criminalizando suas 

condutas e fortalecendo o disciplinamento através de instrumentos e 

mecanismos de dominação, punindo “em sua grande maioria aqueles que 

cometem crimes em razão da ausência ou ineficácia das políticas sociais” 

(ALVES, 2015a, p.33). 

A utilização desses instrumentos e mecanismos se inicia pelo discurso 

jurídico oficial, passando pelas práticas, condutas e posturas de seus agentes, e 

terminando na legitimação do discurso e da prática a partir da produção de 

normas com o intuito de preservar a dominação.  
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O presente capítulo buscará explorar como se visualiza essas 

manifestações no sistema de justiça criminal, buscando relacioná-las com as 

impressões e constatações verificadas nas audiências de custódia. 

 

2.1 A contradição do discurso jurídico-penal legitimador  

 

O sistema penal, aqui entendido como todo o conjunto de agências que 

operam e produzem a criminalização primária – estabelecida nas normas 

jurídicas- e a secundária - a cargo das instituições sociais, como a Polícia, o 

Ministério Público e a Justiça Penal - , enfrenta uma crise de legitimidade, tanto 

em relação à resposta apresentada à sociedade às problemáticas que se propõe 

solucionar, como em relação ao discurso jurídico-penal que sustenta seus 

instrumentos concretizadores (ZAFFARONI, 1991). Nesse sentido, diferentes 

vertentes criminológicas modernas e contemporâneas buscam explicar a 

discrepância entre o discurso latente e o discurso manifesto do sistema penal.  

 O discurso manifesto – ou seja, aquele que apresenta a resposta penal 

como legítima, disseminado tanto na grande mídia13, como no meio acadêmico 

na medida em que sustenta a eficácia dos instrumentos jurídicos penais e de 

certo modelo de política criminal - entende o sistema penal como verdadeiro 

solucionador do problema da criminalidade. Entretanto, não faltam pesquisas 

para desconstruir tal afirmação14. 

 A contradição dos dados da realidade com o discurso faz concluir que este 

sempre se baseou em ficções e metáforas, em elementos inventados e trazidos 

de fora, sem nunca operar de acordo com dados da realidade social 

(ZAFFARONI, 1991). Dessa forma, se consolida o chamado por Zaffaroni (1991) 

“discurso jurídico-penal legitimante” como sendo o mecanismo pelo qual se cria 

uma racionalidade falsa para legitimar as características estruturais do exercício 

                                                           
13 “Os meios de comunicação social de massa – especialmente a televisão – são hoje elementos 
indispensáveis para o exercício de poder de todo o sistema penal. Sem os meios de comunicação 
de massa, a experiência direta da realidade social permitiria que a população se desse conta da 
falácia dos discursos justificadores; não seria, assim, possível induzir os medos no sentido 
desejado, nem reproduzir os fatos conflitivos interessantes de serem reproduzidos em cada 
conjuntura, ou seja, no momento em que são favoráveis ao poder das agências do sistema penal” 
(ZAFFARONI, 1991, p. 127-128). 
 14 Vide estudo do IPEA mencionado anteriormente. 
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de poder do sistema de justiça criminal, colocando-as, do contrário, como 

características “conjunturais”. 

Tais características seriam a seletividade, a reprodução da violência, a 

criação de condições para maiores condutas lesivas, a corrupção 

institucionalizada, a concentração de poder, a verticalização social e a destruição 

das relações horizontais ou comunitárias (ZAFFARONI, 1991, p.15). Todas 

essas características são intrínsecas ao sistema penal, estão ligadas a ele de 

maneira ontológica, e o discurso jurídico penal tenta legitimá-las ao considera-

las apenas um “mal necessário”. 

 O discurso manifesto e legitimador, muitas vezes, apesar de reconhecer 

tanto a falsidade do discurso jurídico-penal tradicional como os dados reais 

deslegitimadores do exercício do poder do sistema penal, responde, 

simplesmente, que é necessário que assim seja por ser funcional para a 

manutenção do “sistema social” (ZAFFARONI, 1991). Isto é, nessa perspectiva, 

o sistema penal, embora tivesse objetivos de controle de criminalidade e defesa 

social, não consegue atingi-los.  

Esse tipo de raciocínio, portanto, move a estrutura estatal-penal e os 

órgãos de gestão a ela relacionados, de forma que se busca eternamente uma 

maneira de alcançar esses objetivos, mas sempre dentro do próprio sistema, 

pois se encara que, utilizando táticas acertadas, poderá “fazê-lo funcionar”.  

No entanto, com esse movimento, aumenta-se a distância entre os 

objetivos elencados no discurso e os resultados observados concretamente15, 

pois as pesquisas empíricas demonstram que a pretensão de que a resposta 

penal deixe de ser meramente simbólica “para cumprir uma função instrumental 

de defesa social e de efetivo controle da criminalidade na qual se baseiam as 

teorias da pena, como a da prevenção geral e da prevenção especial” é falsa e 

não verificada (BARATTA, 1993, p. 49). 

 Isso significa que o problema não está na eficácia do sistema penal, mas, 

sim, na sua própria ontologia: o objetivo colocado pelo discurso legitimador do 

sistema é falso e, não, a mera relação entre esse objetivo e o que se alcança na 

                                                           
15 Nesse sentido, podemos indicar algumas medidas tomadas como, por exemplo, a criação do 
Juizado Especial Criminal e, com eles, os institutos da Transação Penal e da Suspensão 
Condicional do processo que vieram com uma proposta desencarceradora, mas acabam por 
reafirmar a expansão do poder punitivo (MONTENEGRO, 2015).  
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prática. Dessa forma, contrapõe-se a esse discurso, o discurso não oficial, o qual 

explicaria a verdadeira função latente e real do sistema penal que não é 

“combater e eliminar a criminalidade mas, ao revés, geri-la ou controla-la 

seletivamente” (ANDRADE, 2003, p. 91).  

Logo, para Foucault (1987, p. 82) as funções reais da prisão aparecem 

em uma dupla reprodução: da criminalidade, através de recorte das classes 

dominadas e exclusão da criminalidade das classes dominantes; das relações 

sociais, através do controle seletivo de criminalidade. 

A criminologia de orientação marxista se aproxima dessa definição de 

Vera Andrade, explicando a referida seletividade a partir da relação entre a 

superestrutura, a luta de classes, o Estado e o poder punitivo, de forma que o 

sistema penal seria um dos sustentáculos do controle social feito pelo aparelho 

de repressão estatal burguês. 

Nessa perspectiva, dentro da superestrutura, o Estado e o direito teriam 

a função de resguardar os interesses da classe dominante. O aparelho punitivo 

e repressor do Estado, portanto, seria apenas um instrumento dessa dominação 

da classe burguesa sobre a classe trabalhadora. Isto é, “a superestrutura jurídica 

depende em sua existência e em seu funcionamento da existência de uma 

organização estatal da classe dominante, cujo aparelho repressivo toma a forma 

da polícia e do exército” (NAVES, 2008, p. 131). 

 Assume-se, pois, essa linha de pensamento, sem, no entanto, limitar a 

seletividade penal à análise marxista, mas buscando retirar dela o materialismo 

funcional ao tratamento da questão sob uma perspectiva crítica e concreta. 

Afinal, "é em Marx que tudo começa. Só os tolos podem achar que a obra 

marxista está superada; ela só será superada quando derrotarmos o capitalismo" 

(BATISTA, 2011, p. 90). 

A partir disso, é possível concluir que o sistema penal, partindo de uma 

análise realista e crítica, cumpre muito bem a função para o qual foi criado, de 

modo que entendê-lo como uma máquina que não está, momentaneamente, 

“funcionando bem”, é mascarar que a máquina foi criada para não funcionar; ou 

melhor, para funcionar em acordo com outros objetivos e, em relação a estes, 

ela funciona perfeitamente bem. Portanto: 
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Sustentar o argumento de que a pena não pode cumprir uma função 
instrumental relevante, mas apenas uma função simbólica, significa 
negar a realização das funções "úteis" declaradas pelos sistemas 
penais, precisamente a de defender os bens jurídicos, reprimir a 
criminalidade, condicionando a atitude dos infratores reais ou 
potenciais ou neutralizando os primeiros (infratores reais). Não 
obstante, isto não significa que em lugar das funções instrumentais 
declaradas, o sistema de justiça penal não produza efeitos reais e não 
cumpra funções latentes, não declaradas. Estes efeitos e funções 
incidem negativamente na existência dos indivíduos e na sociedade, e 
contribuem para reproduzir as relações desiguais de propriedade e 
poder (BARATTA, 1993, p. 52). 

 

Dessa forma, afirma-se que as audiências de custódia não poderiam ter 

a pretensão de representar qualquer enfrentamento às ideologias do sistema 

penal e suas mistificações. Por isso, o objetivo de se trabalhar durante toda esta 

monografia com a perspectiva de classe não é imaginar que esse ato poderá, 

um dia, ser isento dela, mas, tão somente, compreender as relações de poder 

nelas presentes, sobretudo as de dominação cultural, sociopolítica e econômica, 

entendendo-as sob um ponto de vista histórico e social. 

Constatou-se, durante as pesquisas realizadas para o IDDD, que as 

audiências de custódia possuem um grande potencial exploratório para o 

pensamento criminológico radical, a partir da compreensão de que os problemas 

eventualmente observados no seu decorrer são parte de uma estrutura de poder 

típica de uma sociedade desigual, estando os problemas do microssistema penal 

e da sociedade de classes mutuamente implicados16. 

Assumindo que o recorte de classe tem repercussão em qualquer ato do 

sistema judiciário penal, nas audiências de custódia a sua repercussão principal 

se dará exatamente no momento mais crucial fundamentador de sua existência, 

qual seja, a decisão oscilante entre a conversão da prisão em flagrante em 

preventiva e a liberdade provisória. 

                                                           
16 O italiano Alessandro Baratta foi um dos grandes formuladores da criminologia crítica e da 
articulação entre a estrutura do sistema penal a luta de classes: “mas se partimos de um ponto 
de vista mais geral, e observamos a seleção da população criminosa dentro da perspectiva 
macrossociológica da interação e das relações de poder dos grupos sociais, reencontramos, por 
detrás do fenômeno, os mesmo mecanismo de interação, de antagonismo e de poder que dão 
conta, 51 em uma dada estrutura social, da desigual distribuição de bens e de oportunidades 
entre os indivíduos. Só partindo deste ponto de vista pode-se reconhecer o verdadeiro significado 
do fato de que a população carcerária, nos países da área do capitalismo mais avançado, em 
sua enorme maioria, seja recrutada entre a classe operária e as classes economicamente mais 
débeis'” (BARATTA, 2002, p. 106). 
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Isso porque a decisão pela manutenção da prisão não é, senão, a 

imputação de uma pena provisória, o que implica dizer que não se pode analisar 

essa decisão partindo do pressuposto repetido reiteradamente nas audiências 

pelos órgãos julgador e ministerial, de que “não está se entrando no mérito da 

questão”.  

Ora, entender que as audiências de custódia não visam decidir 

definitivamente a questão por não poder apreciar provas, não significa esvaziar-

lhe de conteúdo; afinal, como pode a decisão que determina o recolhimento de 

um indivíduo por em média 7 meses17 e que marcará todos os aspectos de sua 

vida – profissional, familiar, social e econômico – não ser “de mérito”? 

Dessa forma, atribuir uma penalidade antes mesmo de se ter elementos 

comprovadores do fato delituoso requer grande cautela, pois, do ponto de vista 

defendido anteriormente de que o sistema penal cumpre somente sua função 

latente, “a pena apresenta-se como violência institucional que cumpre a função 

de um instrumento de reprodução da violência estrutural" (BARATTA, 1993, p. 

52).  

 

2.2 A sala de audiência produtora “de corpos dóceis” e da sujeição 

criminal 

 

Ao chegarem do Centro de Detenção Provisória ao Fórum, as pessoas 

flagranteadas ficam em uma cela esperando o horário da audiência. Na maioria 

das vezes, membros da Pastoral Carcerária as entrevistam, ficando a par de 

alguma situação na qual se precise agir acerca de um problema enfrentado, 

como, por exemplo, a falta de documentos de identificação, muitas vezes óbice 

à liberação da pessoa presa, ou algum telefonema para informar a familiares a 

situação na qual se encontra. 

Durante o período de observação das audiências, foram constatados 

alguns padrões na estética e aparência corporal das pessoas flagranteadas. A 

maioria delas estava descalça, suja e vestindo roupas rasgadas. Em uma delas, 

                                                           
17 Esse dado é retirado da pesquisa realizada pelo Projeto Danos Permanentes. Cf. DANOS 

PERMANENTES. Disponível em: <http://danospermanentes.org/porque.html>. Acesso em: 20 

out. 2016. 

http://danospermanentes.org/porque.html
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ao ser questionado sobre o motivo de entrarem descalças na sala de audiências, 

o policial responsável pelo seu encaminhamento disse apenas “ser necessário 

por questão de segurança”.  

Sabe-se que tais audiências foram previstas através de instrumentos 

internacionais no contexto dos regimes militares latino-americanos para a 

garantia de alguns direitos aos presos e presas políticos da época 

(EVANGELISTA, 2015). Inevitável, pois, a percepção de um padrão de 

comportamento corporal dentro da sala de audiências o qual compõe uma 

imagem que parece remeter qualquer espectador ali presente diretamente ao 

período ditatorial brasileiro, embora com algumas sutilezas.  

Em sua obra Vigiar e Punir, Foucault (1987) faz um estudo sobre a 

participação do corpo como objetivo e alvo do poder durante a modernidade, 

concluindo pelo desaparecimento do corpo como alvo principal da repressão 

penal apenas no final do século XVIII. Entretanto, o fim dos suplícios e castigos 

físicos não significou a extinção da relação entre o corpo e o poder. Embora a 

dor do corpo não seja mais elemento constitutivo da pena, o castigo incorporal 

apenas determina que não se deve “tocar no corpo, ou tocar o mínimo possível 

para atingir nele algo que não é o corpo propriamente” (FOUCAULT, 1987, p.16).  

O sistema de coação-privação do corpo deu lugar ao sistema obediência-

utilidade a partir de um processo de disciplinamento por qual passa os países 

europeus a partir do final do século XIX. Como consequência, 

 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 
“dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 
econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 
políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do 
corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela 
procura aumentar; e inverte por um lado a energia, a potência que 
poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a 
exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos 
que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre 
uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada. (FOUCAULT, 
1987, p.127) 

 

 Essa relação de sujeição é nítida no ato da audiência. Os elementos 

físicos observados, como os pés no chão, o corpo encurvado com marcas de 

sujeira e de violência, a cabeça baixa, a falta de roupa, não só são consequência 

da criminalização anterior mencionada (reprodução), como produzem a relação 
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de sujeição a que estão submetidos. Quanto mais “perigosos”, mais “dóceis” 

devem parecer seus corpos.  

 A previsão legal que se dispõe a regulamentar a utilização das algemas, 

embora tenha a intencionalidade de evitar arbitrariedades quanto ao seu uso, 

não representa uma maneira efetiva de fazê-lo. Segundo a Resolução 213/2015 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deverá ser assegurado pelo órgão 

julgador que a pessoa flagranteada não esteja algemada, exceto em casos de 

resistência ou de “fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física ou 

alheia”, exigindo fundamentação18. O que seria um “fundado receio”? Como a 

juíza ou juiz poderão chegar a tal conclusão? Sem ter apreciação completa sobre 

o caso, decidir sobre o “perigo” que a pessoa flagranteada representa é se 

basear em formulações preconcebidas. 

Na o campo de pesquisa observado, isso também é confirmado. Em 46% 

das audiências as pessoas flagranteadas permaneceram algemadas. Sendo 

63,7% dos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, cabe questionar o 

critério utilizado pelo órgão julgador pela decisão de permanecer com as 

algemas, embora a orientação legal seja pela excepcionalidade extrema da 

medida. 

As algemas são, pois, mais um elemento criador de “corpos dóceis” a 

partir do processo da sujeição criminal. Nela, o preconceito e o estigma dão lugar 

a um processo de incriminação no qual o sujeito infrator é tratado como “alguém 

ou algum grupo social em relação ao qual ‘sabe-se’ preventivamente que 

poderão nos fazer mal, assaltar-nos, violar-nos, matar-nos” (MISSE, 2014, p. 

208). 

Não basta estarem com as mãos imobilizadas, vigiados por policiais 

militares armados. Precisam estar algemados para representar todo o mal 

potencial que podem causar, pois “são cruéis, matam por nada, não respeitam 

ninguém, não tem valores nem ideais, são ‘monstros’, ‘animais’, ‘pessoas do 

mal’, bandidos infames” (MISSE, 2014, p. 208). 

                                                           
18 Assim também dispõe o Decreto nº 8.858, de 26 de Setembro de 2016: “Art. 2º. É permitido o 
emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo 
à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua 
excepcionalidade por escrito”. 
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A sujeição criminal tem origem no pensamento criminológico positivista, 

fincado no paradigma etiológico de buscar justificativa para o crime. Também se 

pode observar ainda a presença do denominado “direito penal do autor”19, na 

medida em que essas explicações são buscadas a partir do comportamento do 

sujeito transgressor, por quem ele é e não pelo fato-crime que cometeu, ou seja, 

“o poder punitivo volta-se à personalidade do agente como fio condutor da 

reação social ao crime” (ALVES, 2008, p.398).  

Sendo assim, parte da compreensão de que determinados indivíduos e 

grupos sociais os quais apresentam determinadas características sociais ou 

físicas (cor, roupas, marcas corporais, local de residência, modo de andar, 

origem social etc.) tem mais propensão ao cometimento de crimes (MISSE, 

2014). 

Nesse sentido, a sujeição criminal não é uma constatação que se chega 

a partir de “regras de experiência”, como afirmam os defensores dessa ideologia 

(MISSE, 2014), baseado em dados que atestam, por exemplo, a prevalência de 

pessoas negras e pobres no sistema carcerário brasileiro.  

Isso daria para as agências do sistema penal, notadamente a polícia 

militar, legitimidade para agir em combate a esses grupos, de forma que as 

abordagens policiais – que por sua vez originam o flagrante - sempre são feitas 

em indivíduos ou grupos com tais características, justificada como um critério 

preventivo de controle social.  

Entretanto, não há como desconsiderar o pressuposto fundamental da 

ideologia: fazer com que a aparência seja encarada como essência, escondendo 

o distanciamento real entre elas. Para Marx (2007), a ideologia seria o 

instrumento utilizado para evitar que se descubra a essência das coisas, de 

forma que uma análise da realidade sob a perspectiva ideológica seria distorcida 

por não buscar a totalidade, mas apenas a superficialidade do objeto.  

O sistema judiciário penal, reproduzindo a ideologia da sujeição criminal, 

mascara que o fato de um determinado grupo social estar mais presente na 

                                                           
19 Zaffaroni e Pierangeli (2011, p. 107) esclarecem que "ainda que não haja um critério unitário 
acerca do que seja o direito penal do autor, podemos dizer que, ao menos em sua manifestação 
extrema, é uma corrupção do direito penal, em que não se proíbe o ato em si, mas o ato como 
manifestação de uma forma de ser do autor, esta sim considerada verdadeiramente delitiva. O 
ato teria valor de sintoma de uma personalidade; o proibido e reprovável ou perigoso, seria a 
personalidade e não o ato. Dentro desta concepção não se condena tanto o furto, como o ser 
ladrão". 
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população carcerária não é causa da criminalização, mas sua consequência20. 

Logo, o estereótipo do criminoso é produzido também na sala de audiência, 

quando presentes esses elementos físicos e estéticos que submetem a pessoa 

flagranteada a um estado de humilhação e submissão. Assim, como efeito do 

tipo de interação com os grupos de referência, com a polícia e com o sistema de 

justiça criminal,  

 

Indivíduos e grupos sociais postos nessa condição de suspeição 
potencial tendem a reconhecer-se (ainda que secreta e parcialmente) 
como suspeitos de serem “sujeitos do crime”, a construir justificações 
para a sua “diferença” (que, nesse ponto, se assemelha à condição do 
estigma) ou para a sua “trajetória”, buscando quando possível 
neutralizar sua culpa. No caso-limite, quando ultrapassadas suas 
próprias referências morais, o sujeito admite ser irrecuperável e 
perigoso, ou simplesmente trata a sua situação como essencialmente 
não explicável para si ou para os outros: cala-se. Para quem o 
denuncia ou persegue, o ideal é calá-lo (MISSE, 2014, p.209). 

 

 Daí surge um ponto observado na pesquisa realizada: o não 

reconhecimento do próprio preso como sujeito de direitos. O comportamento das 

pessoas flagranteadas na sala de audiência reflete essa assimilação de uma 

condição de inferioridade e submissão, de forma que situações de violação de 

direitos são tratadas com naturalidade pelos próprios sujeitos violentados.  

Um exemplo que será mais bem explorado no último capítulo é o fato de, 

ao serem inquiridas sobre a ocorrência de violência por parte dos policiais os 

quais fizeram o flagrante, uma resposta comum é “bateu normal” ou “só foram 

uns tapinhas mesmo”.  

Isso reflete uma internalização da condição social que ocupam, ou seja, 

de submissão nos diversos campos de poder que se consolidam no judiciário. 

Por outro lado, a posição privilegiada de poder que ocupam os membros do 

Judiciário dentro do campo, também é refletida em seu comportamento dentro 

da sala de audiência. 

 

2.3 O abismo entre julgadores e julgados no campo jurídico de bourdieu 

 

                                                           
20 Sobre isso, importante a lição da Teoria do Rótulo: “Rotular um comportamento desviante 
primário como criminoso pode levar ao desvio secundário. Em outras palavras, uma pessoa pode 
tornar-se estigmatizada pelo rótulo, e a resposta individual pode ser o cometimento de outros 
atos desviantes, provocando a efetivação de uma profecia autorrealizadora” (RATTON, 2014). 
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Todo esse processo reforça o abismo que separa julgadores e julgados - 

questionando o próprio fundamento de existência da audiência de custódia - 

entre a sujeição destes, que dificulta seu reconhecimento enquanto sujeito de 

direitos, e a dominação daqueles, vez que “os discursos produzidos pelos 

magistrados consolidam uma realidade de encarceramento massivo da 

população selecionada pela criminalização primária” (SCHUCK, 2015, p.52). 

Sendo reprodutores da ideologia da classe dominante21, “tendem a reproduzir 

sua visão de mundo em suas ações jurídicas” (MADEIRA, 2007, p. 24).  

O questionamento acerca da existência da audiência de custódia se dá 

pelo fato de uma das motivações de sua implementação ter sido pensada no 

intuito de, ao ter um contato pessoal com a pessoa flagranteada, a pessoa 

imanada na função de órgão julgador poder ter uma melhor compreensão do 

caso e decidir mais fundamentadamente acerca da adequação, necessidade e 

legalidade da prisão preventiva. 

Entretanto, tal objetivo resta prejudicado, pois “[...] os juízes são profundamente 

afetados por sua concepção de mundo: formação familiar, educação autoritária 

ou liberal, valores de sua classe social, aspirações e tendências ideológicas de 

sua profissão” (PORTANOVA, 2003, p. 16). Assim, a ideologia de classe, o 

machismo e o racismo estão presentes em todos os discursos de poder 

brasileiros (PORTANOVA, 2003), pois são ideologias funcionais a sua 

manutenção nas mãos do mesmo grupo socioeconômico e cultural o qual 

sempre dominou as mais altas instâncias de poder do país.  

Portanova (2003) entende que o fato de os operadores do direito 

encararem o processo como mecanismo do sistema jurídico com objetivo de dar 

força à vontade concreta da lei e à segurança jurídica, mantem a ordem que 

poderia ser quebrada, ou ao menos questionada, pelo conflito social. Contudo, 

tal perspectiva não é verossímil e acirra ainda mais o conflito do Judicário com a 

                                                           
21“As investigações empíricas sobre o perfil dos magistrados e da atividade judicial têm servido 

para indicar que as decisões judiciais são influenciadas por uma série de variáveis, entre as quais 
são relevantes a situação e a ideologia política, a formação e a posição na hierarquia social e 
profissional dos magistrados [...]. As conclusões em geral apontam para a existência de uma 
dupla seletividade na atividade judiciária: seletividade na aplicação da lei, com maior 
probabilidade de punição para os setores sociais desfavorecidos econômica e culturalmente, e 
de favorecimento para as classes superiores, e seletividade na interpretação da lei, com a 
utilização pelo juiz de seu poder discricionário segundo suas opções políticas e ideológicas” 
(AZEVEDO, 2010, p. 223). 
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sociedade, pois a norma jurídica é, antes de tudo, uma norma moral e, por isso, 

não é possível a mera obediência formal às normas do direito positivo. 

Logo, a partir da observação das audiências, fica evidente a falta de 

identificação entre juízes e juízas, flagranteados e flagranteadas, pela condição 

de sujeição em que se encontram estes últimos e de dominação daqueles. Isso 

parece estimular a perda de qualquer sensibilidade que o contato pessoal 

poderia causar na percepção de alguns elementos indispensáveis para a correta 

decisão da conversão em preventiva.  

Nesse sentido, pode-se considerar o sistema jurídico e o campo judiciário 

como “canais permanentes de relações de dominação e técnicas de sujeição 

polimorfas” (FOUCAULT, 2010, p. 182). O direito é visto, então, como uma 

legitimidade a ser estabelecida, mas na realidade deveria ser visto como um 

procedimento de sujeição, que ele desencadeia (FOUCAULT, 2010). 

O “campo judiciário” a que se refere Foucault na passagem acima é um 

conceito também desenvolvido por Pierre Bourdieu sob a denominação “campo 

jurídico” – com muitas diferenças as quais não serão objeto de análise. Nesse 

conceito, Bourdieu o entende dentro da concepção de “campo de poder”, por sua 

vez “estruturado a partir das relações de poder, que se traduz em uma oposição 

de forças, distribuídas entre posições dominantes e posições dominadas, 

segundo o capital simbólico, econômico e cultural dos agentes e instituições” 

(LIMA, 2010, p.16). 

Dessa maneira, a noção de “campo judiciário” ou “campo jurídico” 

confronta diretamente com a ideia de um sistema de justiça “neutro”, pois que 

seus agentes – responsáveis pela sua operacionalização – agem sob 

“influências pré-jurídicas sobre significados, valores e fins humanos, sociais e 

econômicos, ocultos (ou não) que vão inspirar a decisão judicial” (PORTANOVA, 

2003, p. 17).  

As posições das autoridades jurídicas nas audiências indicam isso. Em 

muitas delas, após a tomada a decisão, é o momento da “lição de moral”: 

magistrados, magistradas e representantes do Ministério Público se alternam 

para fazer comentários morais (algumas vezes até religiosos) sobre a conduta 

delituosa objeto de análise.  

Em uma das audiências, foi relatado pelo pesquisador as seguintes 

colocações por parte da juíza que julgava o caso: “O senhor não tem vergonha? 
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Pai de família e fazendo esse tipo de coisa”; “Por que o senhor não vai trabalhar? 

‘O trabalho dignifica o homem’, nunca ouviu falar? Eu mesmo trabalho todos os 

dias desde cedo para garantir meu pão de cada dia. Faça o mesmo!”.  

Um campo de poder – em nosso exemplo, consubstanciado no sistema 

de justiça criminal, mais especificamente nas audiências de custódia – então, é 

sempre sustentado por uma crença com uma necessidade específica. Por isso, 

o sujeito capaz de entender e produzir o “jogo de linguagem que nele se joga, 

das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram” (BOURDIEU, 

1989, p. 69), se encontra em posição de dominação.  

Em outras palavras, o jogo se produz e se reproduz sem que suas “regras” 

sejam compartilhadas, reforçando o entendimento de que apenas o Estado teria 

seu monopólio e reificando o sujeito infrator no processo: retira-se dele qualquer 

capacidade de interferir na decisão pela sua liberdade, ignorando sua versão dos 

fatos. O percentual de 68% correspondente às audiências observadas no campo 

nas quais não foi explicada, pelo juiz, a finalidade daquele ato processual, nem 

por qual crime a pessoa havia sido presa, evidencia a total anulação do indivíduo 

enquanto sujeito de direitos dentro do trâmite processual.  

Em 60% das audiências, o órgão julgador sequer comunicou a decisão 

pela conversão em audiência, de forma que a pessoa flagranteada saía da 

audiência sem saber se permaneceria presa. A comunicação da decisão, na 

maioria das vezes, era feita pelo membro da Pastoral Carcerária presente no 

Fórum, em um gesto de solidariedade, numa clara transferência de 

responsabilidade do órgão estatal, deslegitimando-o ainda mais enquanto 

garantidor de direitos. 

Dessa forma, os discursos não só são produtos de um campo 

“determinado pelas relações de forças que o estruturam e pela sua lógica interna, 

como também produzem violência simbólica legítima, limitando as soluções 

jurídicas e criando realidades dentro do status quo social” (BOURDIEU, 1989 

apud SCHUCK, 2015, p. 43). 

As posições e posturas ocupadas pelos indivíduos dentro do campo 

jurídico são definidos pelos próprios rituais normativos dos códigos processuais, 

produzindo um certo imaginário acerca de um comportamento considerado 

“normal” ou “adequado”. Dentro do Sistema de Justiça, pois, “o discurso jurídico 

evidencia a abordagem apontada por Foucault, vez que determina normas, 
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concepções e regras de conduta que assujeitam os indivíduos” (SCHUCK, 2015, 

p.46). 

Em função da necessidade de preservar o campo da maneira que está, 

inclusive com a manutenção do poder discursivo, “[...] o Direito é compreendido 

de forma isolada e restrita em nome da capacidade e autonomia do objeto e da 

ciência do Direito” (PORTANOVA, 2003, p. 32).  

No contexto brasileiro, no entanto, esse teor conservador do campo 

jurídico não é pontual nem se relaciona com um momento específico, mas a sua 

estrutura conservadora está presente desde a formação inicial do próprio campo 

(SCHUCK, 2015), já que prevalece nele o “método tradicional, escolástico, 

dogmático e formalista busca a ciência ideologicamente neutra (avalorativa)” 

(PORTANOVA, 2003, p. 20). Dessa forma, se abre mão da construção de um 

saber voltado para a realidade prática e para solucionar suas demandas, pois se 

ignoram as decisões criativas e se privilegia as automáticas (SCHUCK, 2015).  

Nas audiências de custódia essas condutas automáticas e irreflexivas se 

mostravam latentes nas deliberações dos juristas presentes. Nas decisões dos 

juízes e das juízas, se verificou uma repetição de jargões jurídicos e 

fundamentações equivalentes para casos completamente diferentes. No caso do 

Ministério Público, as construções argumentativas completamente antagônicas 

em casos semelhantes também evidenciavam a falta de análise jurídica da 

situação.  

A discrepância entre as posturas dos juristas em casos de violência 

doméstica e de tráfico de drogas pode ser utilizada como ilustração desse teor 

ideológico das decisões das teses utilizadas. Observou-se uma tolerância muito 

maior àqueles em relação a estes, que resultou no fato de que nas audiências 

de flagrante por violência doméstica o Ministério Público, unanimemente se 

posicionou pela liberdade provisória e a decisão do órgão julgador foi no mesmo 

sentido, ou seja, em 100% das audiências, foi concedida a liberdade provisória 

ao infrator. 

Em um mesmo dia foram realizadas duas audiências que representam 

bem a linha de raciocínio traçada até então. Primeiramente, a um flagranteado 

reincidente por tentativa de homicídio contra a mulher e preso por tentar quebrar 

sua mão - inclusive sendo denunciado na delegacia pelo próprio filho - foi 

concedida liberdade provisória. Para completar o quadro, na audiência, havia 
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uma bíblia ao lado do representante do Ministério Público e, no final, o mesmo 

aconselhou o flagranteado a “procurar outra mulher, porque mulher assim não 

dá certo”. A vítima então passou a ser algoz, uma demonstração inequívoca da 

manifestação da ideologia patriarcal no sistema judiciário penal. 

Nota-se como a gravidade “em abstrato” da suposta conduta criminosa – 

lesão corporal leve - se sobrepôs à análise concreta da situação. Na segunda 

audiência do dia do flagranteado por “tráfico de drogas”, a gravidade “em 

abstrato” do delito também prevaleceu: conversão em preventiva por portar 

algumas pedras de crack, sem sequer questionar a quantidade e se ela não 

correspondia apenas a uso próprio.  

Percebe-se, então, a utilização reiterada de um fundamento já rechaçado 

pela jurisprudência pátria, a gravidade em abstrato do crime – 20,5% das 

decretações de prisão preventiva -, para selecionar que tipo de provas vão ser 

relevantes para análise da possibilidade de liberdade provisória. Dessa forma, 

visualiza-se a seletividade atuando na prova. Sendo esta a parte mais profunda 

do processo, “se sobressai a classificação das pessoas segundo diferenças 

sociais ou mesmo em relação ao sexo ou à orientação sexual, [...] levando a 

escolha de provas e ‘fuga’ de outras, conforme se busque um ou outro resultado” 

(ALVES, 2015a, p.23). 

Esses dois fatos encontrados ao longo da observação realizada que 

comprovam como a ideologia e o senso comum estão presentes nas audiências, 

no sentido de justificar o discurso encarcerador e legitimador da seletividade 

penal, de maneira que o exercício da “atividade profissional produz 

conhecimentos tão ideológicos quanto os do senso comum leigo, pois a prática 

forense produz uma terminologia e uma forma de atuar própria do cotidiano 

profissional” (STAMFORD, 2002, p.68 apud SANTOS JÚNIOR).  
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3 A NORMATIVIDADE ENCARCERADORA DE POBRES: DO DIREITO 

POSITIVO DOMINANTE À NEGAÇÃO DE DIREITOS AOS DOMINADOS 

 

O processo de criminalização não se inicia na aplicação do direito, através 

do Ministério Público ou do órgão julgador. Anteriormente, no campo jurídico, se 

observa a apropriação do discurso legitimador do sistema penal para transformá-

lo em direito positivo, observando também o processo inverso: as normas penais 

reproduzindo e produzindo o discurso. 

É por isso que o fato de a normatividade objetivar a criação de uma 

estabilidade social, acaba, em última instância, atrelando o sistema jurídico 

exclusivamente à discussão de sua própria legitimidade. Diante disso, o direito 

positivo, inobstante pretender a integração social, promove, do contrário, sua 

desintegração, na medida em que há limitação ocasionada pela ausência de 

participação popular e tratamento desigual exercido pelo sistema judiciário. 

Torna-se, então, mais do que um instrumento para o alcance da aplicação ideal 

da lei, um constrangimento externo ao comportamento social dos indivíduos 

(VASCONCELLOS, 2008). 

Por isso, não são apenas os comportamentos dos agentes estatais 

detentores de poder nas audiências de custódia que reproduzem esse ciclo de 

dominação-sujeição. Restringir a crítica tão somente a sua aplicação é 

desconsiderar que a normatividade pela qual se orientam as e os profissionais 

de direito advém inicialmente do processo de construção de uma norma jurídica.  

Até porque a tese que por ora se defende é a da instrumentalização do 

direito e do Estado para exercer dominação sobre a classe marginalizada, isto 

é, tanto o processo de aplicação da norma, como o de sua produção, é orientado 

nesse sentido. As normas jurídicas, então, “tanto são fruto de uma elaboração 

técnica pelo Estado, encarnado na figura do legislador, a partir de seu próprio 

desejo, enquanto interesse de uma classe, agrupamento ou mesmo de um único 

indivíduo” (MELLIM, 2012, p. 49). 

Assim, o direito positivo é seletivo por sua própria natureza operacional 

(MELLIM, 2012). Foucault (1987) situa a seletividade no interior da própria 

legalidade, atendendo à demanda para a criação de uma delinquência, 

diferenciando as ilegalidades. 
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Isso explica, por exemplo, o posicionamento dúbio das juízas e dos juízes 

durante a audiência, ora reivindicando um apego à norma penal que beira o 

positivismo, ora aproveitando-se do seu poder de interpretação da norma para 

legitimar sua decisão no sentido contrário, ultrapassando, inclusive, os limites da 

hermenêutica constitucional. 

Esse tipo de atuação contraditória evidencia como os instrumentos 

jurídicos podem ser utilizados de uma forma ou de outra para legitimar a “vontade 

do jurista”. Tal percepção não é novidade nem acontecimento pontual; pelo 

contrário, se repete no cotidiano jurisdicional e na história.  

Rosivaldo Toscano e Lênio Streck demonstraram que tal 

instrumentalização já era feita no regime nazista alemão, quando juízes se 

utilizavam da suposta tradição positivista para justificarem a sua inércia e até 

conveniência com a ideologia nazista, pois “o conteúdo do direito se esgotaria 

nos decretos das autoridades constituídas. Os juízes não poderiam modificá-los 

ou anulá-los com base no direito natural” (SANTOS JUNIOR; STRECK 2016, p. 

399).  

Por outro lado, quando a aplicavam para comunidade judaica, se valiam 

da margem interpretativa e se desapegavam da normatividade. Assim, “as leis 

elaboradas sob a validade da Constituição de Weimar eram ‘nazificadas’, uma 

vez que os juízes – identificados com a ideologia totalitária e desapegados da 

normatividade, pois a Constituição de Weimar lhe era um obstáculo” (SANTOS 

JUNIOR; STRECK 2016, p. 400). 

Esse movimento indica que o campo jurídico, onde as relações de poder 

são exercidas intensamente, não se restringe ao processo de aplicação. 

Também se verificam elementos em comum com o processo legislativo, 

porquanto também nele há disputa de poder e prevalece na positivação do direito 

uma determinada interpretação da sociedade naquele dado momento histórico, 

geralmente coadunando com o discurso legitimador do Estado que, trazendo 

para o objeto de estudo do presente trabalho, é o “discurso jurídico-penal 

legitimante” (Zaffaroni, 1991) do sistema penal, do qual se discorreu no primeiro 

capítulo. Logo, 

 

A lei é, neste sentido, o código da violência pública organizada. [...] 
Todo Estado é organizado em sua ossatura institucional de modo a 
funcionar (e de modo a que as classes dominantes funcionem) 
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segundo a lei e contra a lei. [...] A ilegalidade é frequentemente parte 
da lei, e mesmo quando a ilealidade e legalidade são distintas, não 
englobam duas organizações separadas, espécie de Estado paralelo 
(ilegalidade) e de Estado de direito (legalidade), e menos ainda uma 
distinção entre Estado caótico, um não-Estado (ilegalidade) e um 
Estado (legalidade). Ilegalidade e legalidade fazem parte de uma única 
e mesma estrutura institucional (POULANTZAS, 2000, p. 85). 

 

 Sendo assim, as normas penais em si mesmas podem culminar no reforço 

da ideologia da sujeição criminal exposta anteriormente. Resgatando o conceito 

de sujeição criminal e a entendendo como ideologia positivada no Código Penal, 

Misse (2014, p. 204) entende que ela é a representação de um processo social 

pelo qual é disseminado um imaginário negativo sobre indivíduos ou grupos 

sociais, não passando esse imaginário de uma expectativa, mas que é 

internalizada pelos próprios indivíduos assujeitados, “fazendo-os crer que essa 

expectativa não só é verdadeira como constitui parte integrante de sua 

subjetividade” (MISSE, 2014, p. 204). 

Entretanto, o conteúdo de sentido dessa expectativa não se esgota em 

um mero atributo negativo, como no estigma, nem decorre apenas de um 

processo de rotulação de um comportamento desviante de primeiro grau (como 

no desvio primário), mas parece ser determinante desses ou, ao menos, 

enlaçado a esses. “Refere-se a um set institucionalizado denominado ‘Código 

Penal’, historicamente construído e administrado monopolicamente pelo Estado, 

que se confunde inteiramente com o moderno processo de criminalização” 

(MISSE, 2014, p. 205).  

 O Código Penal e, de certa forma, a legislação penal como um todo, 

incluindo suas portarias e resoluções, também são parte da construção do 

“campo jurídico”. A dominação está presente na capacidade da classe 

dominante em fazer prevalecer um corpo de regras e de procedimentos com 

pretensão universal, mas que, na verdade, é determinado por um locus 

específico ocupado na disputa pelo poder de “dizer o direito”. 

Assim, num primeiro momento de atuação do sistema penal, a seleção é 

estabelecida pelas leis. São as normas estatais, por exemplo, que definem, em 

primeiro plano, as condutas que irão classificar como crimes e quais as 

consequências propostas (MELLIM FILHO, 2010). 

 Além disso, verifica-se que muitas nas normas jurídicas penais são 

editadas sem a correta avaliação da realidade na qual serão aplicadas. Isto é, 
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um conjunto de regras é criado descontextualizado da apreensão real dos 

sujeitos e das relações de poder envolvidas dentro do campo, onde serão 

aplicadas. 

 Por isso, para Bourdieu (1989), esse corpo de regras é produto de uma 

divisão do trabalho que resulta da lógica espontânea da concorrência entre 

“diferentes formas de competência ao mesmo tempo antagonistas e 

complementares que funcionam como outras tantas espécies de capital 

específico e que estão associadas a posições diferentes no campo” 

(BOURDIEU, 1989, p. 211). 

 O estudo do presente capítulo se voltará para analisar como essa primeira 

seleção, que dá origem à criminalização primária, se reproduz nas normas que 

regem as audiências de custódia. 

 

3.1 A legislação penal seletiva observada nas audiências de custódia 

 

O primeiro exemplo de como essa parte do campo também serve ao 

discurso encarcerador e legitimador do sistema prisional é a previsão de 

possibilidade de realização da audiência de custódia sem a presença de 

defensor da pessoa flagranteada na resolução do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte sobre o assunto. 

 A histórica falta de compromisso do poder público norte-rio-grandense 

com o órgão da Defensoria Pública do Estado22 – e, de maneira geral, em âmbito 

nacional -, por si só já é responsável pela deficiência na defesa técnica da 

pessoa presa. A pesquisa constatou que em menos de 50% dos casos –

excluindo os dados prejudicados - ela conversou reservadamente com o 

defensor, sem a presença da escolta policial, o que compromete 

indiscutivelmente a defesa técnica feita em juízo, além de dificultar a averiguação 

dos casos de violência policial conforme se demonstrará mais adiante.  

 Não bastasse essa dificuldade determinada pelas condições materiais do 

sistema de justiça no estado e da defensoria pública, a Resolução referida tratou 

                                                           
22 Para uma análise comparativa dos problemas enfrentados pela Defensoria pública do estado 
do Rio Grande do Norte, ver o Mapa da Defensoria Pública no Brasil, do IPEA. Cf. MOURA, 
Tatiana Whately de; CUSTÓDIO, Rosier Batista; SILVA, Fábio de Sá. Mapa da Defensoria 

Pública no Brasil. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2419>. Acesso em 

28 set 2016. 

http://repositorio.ipea.gov.br/browse?type=author&value=Moura%2C+Tatiana+Whately+de
http://repositorio.ipea.gov.br/browse?type=author&value=Moura%2C+Tatiana+Whately+de
http://repositorio.ipea.gov.br/browse?type=author&value=Cust%C3%B3dio%2C+Rosier+Batista
http://repositorio.ipea.gov.br/browse?type=author&value=Silva%2C+F%C3%A1bio+de+S%C3%A1+e
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de reforçar a seletividade do sistema penal legitimando o fato de alguns 

princípios penais e processuais penais que teoricamente dariam sustentação ao 

Estado Democrático e Constitucional de Direito não o serem para as pessoas 

flagranteadas (que, por sua vez, já foram selecionadas previamente por outros 

mecanismos normativos dos quais se irá tratar a seguir), notadamente o princípio 

da ampla defesa.  

Inobstante atualmente já existir um defensor responsável por fazer a 

defesa de todos os casos de flagrante, o que se defende aqui é que a 

possibilidade de sua ausência – e, por conseguinte, a mitigação do direito de 

defesa - já é suficientemente gravosa. 

Discutindo sobre a flexibilização dos princípios penais por causa da 

operacionalidade do sistema, Andrade (2003) ressalta a total incapacidade de a 

programação normativa do sistema penal (ou seja, seu “dever ser” de acordo 

com seus princípios garantidores) coadunar com seu real funcionamento. Assim, 

“pode-se concluir que o sistema penal não apenas viola mas está 

estruturalmente preparado para violar a todos os princípios” (ZAFFARONI, 1991, 

p. 237), e que, em regra, é um sistema de ‘violação’ ao invés de ‘proteção de 

direitos’ (BARATTA, 1993). Mais profundamente na crítica a essa racionalidade 

por trás da discrepância entre o “dever ser” e o “ser”, Zaffaroni (1991, p. 26 e 27) 

explica que 

 

Embora o sistema penal ‘formal’ não seja mais do que o apêndice 
justificador do verdadeiro exercício de poder dos órgãos do sistema 
penal, a legalidade não é respeitada nem mesmo em sua 
operacionalidade social. A estrutura de qualquer sistema penal faz com 
que jamais se possa respeitar a legalidade processual. O discurso 
jurídico-penal programa um número incrível de hipóteses em que, 
segundo o ‘dever ser’, o sistema penal intervém repressivamente de 
modo ‘natural’ (ou mecânico). No entanto, as agências do sistema 
penal dispõem apenas de uma capacidade operacional ridiculamente 
pequena se comparada à magnitude do planificado. A disparidade 
entre o exercício de poder programado e a capacidade operativa dos 
órgãos é abissal, mas se por uma circunstância inconcebível este 
poder fosse incrementado a ponto de chegar a corresponder a todo o 
exercício programado legislativamente, produzir-se-ia o indesejável 
efeito de se criminalizar várias vezes toda a população. 

  

 A aparência de uma baixíssima capacidade operativa dos órgãos e 

instrumentos do sistema penal, então, não é um acaso, ou simplesmente um 

desafio superável com alguma saída mágica, como preveem os meios de 
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comunicação de massa. Como abordado no início do capítulo, não se está diante 

de uma crise conjuntural, mas de uma estrutura organicamente pensada para 

não funcionar – ou melhor, funcionar com objetivos obscuros os quais já foram 

mencionados no presente trabalho. 

Além da previsão da possibilidade de realização da audiência sem defesa, 

o que é uma afronta, em última instância, até ao próprio fundamento de 

existência do direito penal e processual-penal, criando contradições internas 

irresolúveis, outro instituto jurídico-normativo que merece uma análise crítica por 

ser determinante no processo seletivo por que passam flagranteadas e 

flagranteados antes das audiências, é a fiança. 

 O instituto da fiança passou por profundas modificações a partir da edição 

da Lei nº 12.403/2011, que alterou o Código de Processo Penal. A Reforma veio 

para concretizar o princípio do direito penal mínimo23 e o princípio da 

ultimaratio24, ampliando as possibilidades de utilização do instituto sob o 

argumento de que a medida seria uma alternativa ao encarceramento. 

 Antes da lei, a fiança poderia ser considerada inviável ou até 

desnecessária, a depender da situação da pessoa presa. Em suma, era um 

instituto atrofiado e inútil. Com a nova lei de cautelares pessoais penais a fiança 

recuperou sua força. Agora é uma cautelar penal, que pode substituir a prisão 

preventiva ou outras cautelares caso seja constatada sua necessidade para 

preservar a ordem do processo e garantir a participação do réu nos atos de 

instrução.  

 Entretanto, por trás das declaradas funções de eficiência e celeridade, o 

instituto representa, muitas vezes, não a minimalização do Direito Penal como 

supunham seus defensores, mas a sua ampliação em relação a parcelas 

específicas da sociedade, as mesmas que sofrem os diferentes processos de 

criminalização mencionados.  

                                                           
23“A teoria do direito penal mínimo representa uma proposta de política criminal alternativa na 
perspectiva da criminologia crítica. Trata-se, sobretudo, de um programa de contenção da 
violência punitiva através do direito baseado na mais rigorosa afirmação das garantias jurídicas 
próprias do estado de Direito e dos direitos humanos de todos os cidadãos, em particular das 
vítimas, processados e condenados pelo sistema de justiça penal. Seu programa consiste numa 
ampla e rigorosa política de descriminalização e numa perspectiva final, na superação do atual 
sistema de justiça penal e sua substituição por formas mais adequadas, diferenciadas e justas 
de defesa dos direitos humanos frente à violência” (BARATTA, 1993, p.56). 
24 Cezar Bitencourt (2006, p. 35) explica tal princípio da seguinte forma: “se outras formas de 

sanção ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a 
sua criminalização é inadequada e não recomendável”. 
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 Na mesma linha de raciocínio, pode-se compará-la ao instituto do Juizado 

Especial Criminal, o qual para Montenegro (2015, p. 72) representa “a ampliação 

do Direito Penal e uma grande desigualdade, pois oferece para os pobres que 

cometem crimes contra o patrimônio o sistema penitenciário” e, aos demais, 

alternativas à pena privativa de liberdade. 

A natureza e alcance da fiança ainda causam debates doutrinários 

divergentes. Para Walter Nunes (2012), da maneira como está disposta 

atualmente no Código de Processo Penal, a fiança nos casos de flagrante delito 

adquire caráter de “substitutiva da prisão”, pois condiciona a liberdade provisória 

ao fato de “no exame do auto de prisão/detenção em flagrante, chegar-se à 

conclusão de que há fundamento para a decretação de cautelar, sendo a medida 

mais adequada a prisão” (SILVA JUNIOR, 2012, p. 667).  

Partindo desse entendimento, a conclusão lógica é extremamente 

seletiva: as pessoas flagranteadas com situações econômicas desfavoráveis 

permanecerão presas até a audiência de custódia (art. 350, do CPP) onde, de 

acordo com o comando normativo, a juíza ou o juiz deverão dispensá-la25; 

enquanto as pessoas que podem pagá-la poderão, de imediato, esperar o 

julgamento em liberdade. 

Além disso, quando da edição desse dispositivo, se partiu do pressuposto 

equivocado que o objetivo da fiança sempre será apenas de assegurar a eficácia 

da sentença penal e aplicação da lei penal, a partir da garantia dada pelo 

acusado de que “cumprirá as obrigações referentes ao processo, não será 

considerado culpado e que, na eventualidade de ser condenado, se apresentará 

para cumprir a pena de prisão” (SILVA JUNIOR, 2012, p.665). 

Entretanto, dentro do contexto do flagrante delito, conforme o padrão 

socioeconômico já traçado no primeiro capítulo devido à seletividade penal, a 

fiança pode se tornar uma verdadeira antecipação da pena para pessoas em 

situação desfavorável. Para exemplificar, pode-se trazer à baila um dos casos 

presenciados pelo grupo de pesquisa, no qual o flagranteado, para não 

permanecer preso – já que estavam presentes os requisitos para a conversão 

                                                           
25Art. 350:  Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, 
poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 
e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. 
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em preventiva - vendeu sua moto para conseguir levantar o valor da fiança 

arbitrada em juízo. 

Inobstante o flagranteado ter reiterado diversas vezes na audiência que 

seria inviável levantar esse valor diante de sua condição de desempregado, a 

fiança não foi dispensada pela juíza. Mesmo reduzindo-a ao mínimo legal (um 

terço do salário mínimo), a juíza sugeriu em audiência que o fato de ele ter uma 

moto poderia indicar a possibilidade de pagamento do valor. Nessas condições, 

inevitável não concordar com Foucault (2008, p.229) quando aduz que 

 

seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar que a lei é feita para todo 
mundo em nome de todo mundo; é mais prudente reconhecer que ela 
é feita para alguns e se aplica a outros; que em princípio ela obriga a 
todos os cidadãos, mas se dirige principalmente às classes mais 
numerosas e menos esclarecidas; que, ao contrário do que acontece 
com as leis políticas ou civis, sua aplicação não se refere a todos da 
mesma forma; que nos tribunais não é a sociedade inteira que julga um 
de seus membros, mas uma categoria social encarregada da ordem 
sanciona outra fadada à desordem (FOUCAULT, 1987). 

 

Assim, a fiança se torna uma rede seletiva da qual ultrapassam aqueles 

que têm condições de paga-la. Age, pois, ainda na delegacia e se concretiza na 

audiência de custódia, selecionando as pessoas que podem ou não ser 

beneficiadas, utilizando como único critério a quantidade de dinheiro que estão 

dispostas ou podem pagar, como se a liberdade fosse um bem negociável. 

Outra limitação normativa que contribui para que a liberdade provisória 

seja verdadeira dádiva concedida a poucos é a possibilidade de decretação de 

prisão temporária “quando o indicado não tiver residência fixa”. Foi constatado 

que 21,7% das pessoas flagranteadas não possuem residência fixa. Embora o 

dispositivo seja claro quanto à necessidade de ser “indiciado”, não são raras as 

vezes que houve confusão dos institutos da prisão temporária com a prisão 

preventiva. 

 Mesmo sabendo que se refere ao primeiro instituto, cabe tecer algumas 

críticas a esse dispositivo, por também coadunar com a lógica seletiva do 

sistema penal, na medida em que estabelece um tratamento diferenciado para 

as pessoas sem residência.  

 Resgatando a história do instituto, percebe-se que sua criação, no ano de 

1989, coincidiu com o momento de crescimento do Movimento de Trabalhadores 

Rurais sem Terra (MST) e de outros movimentos que se consolidaram após o 
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fim da ditadura civil-militar. Logo, nota-se que a criação do instituto é uma 

herança desta. Tanto é que a Lei de Segurança Nacional, em seu art. 5326, previa 

uma espécie de prisão similar à prisão temporária, originando o dispositivo 21 do 

Código de Processo Penal (CPP). 

 A semelhança entre os momentos históricos não é mera coincidência: 

essa previsão tem relação direta com o processo de contenção dos movimentos 

sociais durante a transição “lenta e gradual” para democracia, sobretudo do 

MST, a partir da criminalização de seus membros. Conforme se defendeu 

anteriormente, o processo de construção de uma norma jurídica é também 

resultado de uma disputa ideológica e de poder, sendo necessária a sua 

historicização para entendê-lo de maneira mais completa.  

 Com a Constituição de 1988, a maioria da doutrina e da jurisprudência se 

posicionou pela não recepção e consequente inconstitucionalidade do artigo 21 

do CPP. Diante disso, teve início um “movimento, patrocinado por 

representações da classe dos agentes policiais, no sentido de suprir o que seria 

a lacuna deixada diante do [referido] entendimento” (SILVA JUNIOR, 2012, p. 

591).  

A força conservadora do Congresso Nacional recém instaurado 

conseguiu, assim, manter as até então chamadas “prisões para averiguações”, 

típicas de regimes de exceção, nas quais a pessoa presa permanecia sob 

custódia da polícia com o escopo de extrair delas o maior número de 

informações.  

Na verdade, a Lei da Prisão temporária veio para mascarar a manutenção 

dessa prisão notoriamente inconstitucional, como se a necessidade de 

autorização judicial fosse suficiente para mascarar seu teor autoritário. A própria 

exposição de motivos da lei traz essa natureza autoritária, quando se fala 

“abertamente, que a real intenção da norma era que a prisão temporária fosse o 

instrumento para que o agente ficasse incomunicável” (SILVA JUNIOR, 2012, p. 

590). 

Confirma-se, então, que a tese de que a edição de uma norma jurídica é 

“resultado de uma luta simbólica entre profissionais dotados de competências 

                                                           
26 Art. 53 da Lei Nº 6.620/78: Durante as investigações, a autoridade responsável pelo inquérito 

poderá manter o indiciado preso ou sob custódia por até trinta dias, fazendo comunicação 
reservada à autoridade judiciária competente. 
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técnicas e sociais desiguais”, portanto, capazes de mobilizar, embora de modo 

desigual, “os meios ou recursos jurídicos disponíveis, pela exploração das 

‘regras possíveis’, e de utilizá-los eficazmente, quer dizer, como armas 

simbólicas, para fazerem triunfar a sua causa” (BOURDIEU, 1989, p. 224). Há 

várias interpretações diferentes na doutrina penal acerca da sua utilização. 

 Prevalece, no entanto, a posição de que a prisão temporária apenas pode 

ser decretada quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos 

crimes elencados no inciso III do artigo 1º da Lei e exista ao menos um dos dois 

requisitos evidenciadores do periculum libertatis – imprescindibilidade da prisão 

para as investigações do inquérito policial (inciso I)- ou se o indiciado não tiver 

residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua 

identidade (inciso II). 

 Inobstante a dogmática tradicional não permitir a conversão do flagrante 

em prisão temporária, vê-se a influência desse dispositivo nas decisões 

proferidas nas audiências de custódia. Não raras vezes, quando se trata de crime 

presente no rol do inciso III do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, já havendo 

“fundadas razões de autoria” por se tratar de pessoa presa em flagrante, a 

ausência de residência fixa é mais um elemento levado em consideração, 

embora isso não conste na fundamentação formal da decisão que mantém a 

prisão.  

Mesmo utilizando a interpretação mais garantista, evidencia-se o teor 

classista da referida previsão, porquanto não ter residência fixa é uma condição 

presente apenas na parte marginalizada da população. Compreende-se, pois, a 

superestrutura jurídica num aspecto formal - a totalidade das normas jurídicas -,  

 
mas também um conteúdo de classe: as relações sociais.  As normas 
jurídicas são o “reflexo” dessas relações, mas também podem exercer 
uma “ação de retorno”, ao formalizar, sancionar e modificar tais 
relações. Assumindo uma expressão jurídica, essas relações passam 
a ser providas de uma natureza coercitiva pelo Estado da classe 
dominante” (NAVES, 2008, p.30). 

 

Na mesma crítica incorre a previsão de necessidade de comprovação da 

identidade para liberação. Foram observados alguns casos, embora em pequeno 

número, de manutenção da prisão por algumas horas após a decisão de 

liberdade provisória, em razão de a pessoa presa não ter documentos que 

atestavam sua identidade. Na prática, a aplicação literal do parágrafo único do 
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artigo 313 do Código de Processo Penal27 desconsidera a realidade social 

brasileira, na qual não é incomum pessoas sem qualquer documento de 

identificação, sobretudo moradoras e moradores de rua. 

Os “operadores” e “aplicadores” do direito, ao não apresentarem um 

posicionamento crítico ao direito positivado, “permitem a imposição de 

categorias jurídicas e a realização eventuais interesses subjacentes 

desconsiderando suas origens históricas”. Logo, projetando um conhecimento 

que se pretende objetivo, a imparcialidade serve “como instrumento de 

socialização de valores dominantes tutelados pela ordem jurídica” 

(PORTANOVA, 2003).  

                                                           
27 Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão 
preventiva:    Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para 
esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, 
salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. 
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4 VIOLÊNCIA RACIAL E DE CLASSE NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL 

COMO HERANÇA DA DITADURA E SUA REPERCUSSÃO NO 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DAS AUDIÊNCIAS DE 

CUSTÓDIA 

 

O debate feito em torno da implantação tardia das Audiências de Custódia 

a aponta como uma das medidas eficazes para atingir duas problemáticas que 

afligem o sistema penitenciário brasileiro: a superpopulação carcerária e a 

violência institucional praticada por policiais. Assim, elas representariam uma 

"forma eficiente de combater a superlotação carcerária e de evitar a 

disseminação da tortura"28.  

Entretanto, colocar uma única medida como solucionadora de 

problemáticas dessa magnitude, as quais estão para além de meras questões 

conjunturais e pontuais, é desconsiderá-las como imbricadas no modelo falido 

de sistema penal e segurança pública predominante no Brasil. Obviamente, o 

debate orientado nesse sentido não deve ser considerado resultante de uma 

análise ingênua, porquanto feito por instituições com grande relevância no 

cenário jurisdicional e político-criminal brasileiro, como o CNJ.  

Diante disso, durante as observações das audiências, puderam-se 

constatar dificuldades no cumprimento dos objetivos institucionais, as quais, no 

desenvolvimento do presente capítulo, serão demonstrados com os dados 

colhidos na investigação realizada a partir das observações das audiências de 

custódia. Isso não significa não haver avanços a partir da implementação no 

sentido de enfrentar os objetivos traçados, mas é necessário entender as 

limitações das audiências e, para isso, é imprescindível um estudo aprofundado 

sobre os dois eixos de atuação elencados pelo CNJ como objetivos a serem 

satisfeitos.  

Antes de adentrar nesse estudo propriamente, importante lembrar que as 

audiências de custódia se localizam entre as poucas alterações realizadas nos 

atos processuais-penais dentro do sistema jurisdicional após o fim da ditadura 

civil-militar, podendo-se considerá-las um mecanismo de transição dentro do 

microssistema penal.  

                                                           
28 Informativo Rede Justiça Criminal, 5. Ed., ano 3, 2013. Dez razões para aprovar o projeto de 
lei que institui a audiência de custódia. 
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A Justiça de Transição engloba, pois, todas as iniciativas realizadas no 

intuito de superar heranças antidemocráticas e autoritarismos presentes no 

aparelho estatal e na sociedade de um país que viveu um processo de ditadura. 

Estas podem ser feitas dentro do âmbito institucional de cada país, “em 

processos de liberalização ou democratização, englobando suas políticas 

públicas, suas reformas legislativas e o funcionamento de seu sistema de justiça” 

(ALMEIDA; TORELLY, 2010, p. 38). Nesse sentido, é sabido que 

 

A Justiça de Transição se refere ao campo de atividade e investigação 
focado em como as sociedades lidam om seus legados de abusos 
contra os direitos humanos, atrocidades em massa, ou outras formas 
graves de traumas sociais, incluindo genocídios e guerras civis, de 
maneira a constituírem um futuro mais democrático justo ou pacífico 
[...] O conceito é comumente entendido como uma maneira de 
confrontar o passado abusivo como um componente da transformação 
macro política. Isto geralmente envolve a combinação de estratégias 
complementares judiciárias ou extrajudiciárias [...] reformando um 
amplo espectro das instituições de Estado que serviram à perpetração 
dos abusos (tais como serviços de segurança pública ou militares 
(BICKFORD, 2004, p. 1045-1047). 

 

Partindo, então, do pressuposto de que os objetivos institucionais 

traçados para as audiências de custódia estão por demasiado ligados à própria 

estrutura do sistema penal e, por sua vez, tal modelo relaciona-se também ao 

histórico autoritarismo brasileiro e que isso não é desconhecido pelas instituições 

que a legitimam, cabe questionar qual a real intencionalidade de manter esse 

discurso, mesmo quando sabidamente simplista.  

A contradição desse discurso especificamente não será central na 

discussão que hora se propõe. No entanto, cabe ressaltar neste momento 

apenas o fato de que as audiências de custódia, embora possam 

secundariamente influenciar nas problemáticas de violência policial e 

superpopulação carcerária, na realidade tem natureza de direito subjetivo e 

fundamental da pessoa presa. 

Logo, mesmo reconhecendo todas as limitações das audiências de 

custódia para averiguação dos casos de violência policial e de inadequação da 

prisão preventiva (consequentemente, crescimento da superpopulação 

carcerária presa provisoriamente), o estudo isolado dessas duas questões é 

imprescindível até mesmo para assegurar que a medida seja, ao menos, 

garantidora de direitos humanos da pessoa presa. 
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 Nos tópicos a seguir, serão discutidos os dois objetivos institucionais com 

uma abordagem historicista e etiológica. Primeiramente, a violência policial como 

uma herança da ditadura civil-militar no Brasil e as dificuldades encontradas na 

tentativa de combatê-la com um ato meramente jurisdicional. Em relação ao 

outro objetivo, qual seja, a redução da superpopulação carcerária, sobretudo a 

provisória, será feito o recorte do crime de tráfico de drogas, haja vista os dados 

obtidos na pesquisa apontarem por ser esse o crime sem utilização de violência 

ou grave ameaça em que mais há conversão em prisão preventiva: 66,6% das 

pessoas flagranteadas por “tráfico de drogas” são mantidas presas. 

Para que a realização da audiência não se torne um empecilho para a 

consecução dos objetivos a que se propõe, é necessário que todas as questões 

eventualmente observadas na realização da audiência sejam problematizadas a 

partir da abordagem criminológica crítica e, portanto, do paradigma da reação 

social, conforme utilizado como referência também nos capítulos anteriores. 

Através da combinação entre o pensamento criminológico em abstrato e 

os fatos trazidos em evidência pela primeira atuação do sistema de justiça 

criminal diante de um caso concreto é que se pode construir uma compreensão 

exata dos alcances e limitações das audiências de custódia e o que, de fato, 

representam para o enfrentamento dos desafios apresentados, não sendo 

suficiente a mera constatação das problemáticas para suas reais soluções. 

 

4.1 “Eu num vou dizer não sinhô”: as dificuldades enfrentadas na 

averiguação da violência policial cometida nos flagrantes 

Boca desfigurada. O sangue nas costas ainda parecia quente. Despido de 

camisa, de sapato e de dignidade, entra na sala com o olhar enfurecido. Roubo 

qualificado. Reincidente. Fala agressiva. Confessa que roubou mesmo e faria 

novamente. Diante de inegáveis machucados no corpo, o juiz pergunta sem 

retirar os olhos da tela do computador: o senhor foi violentado no momento da 

prisão? De repente, toda a coragem vai embora. Baixa o olhar, quase sem 

movimentar a boca e responde: sim. Contrastando com o som quase inaudível 

de suas palavras, o riso tímido do policial atrás parece gargalhada extravagante. 

O senhor pode me contar como foi que se deu esses machucados? Foi coisa 

normal, dotô. Pode me explicar com mais detalhes? Não sinhô. Como assim? O 

senhor precisa me ajudar a ajudá-lo. Não vou dizer não sinhô. Olha mais uma 
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vez para o policial risonho que o juiz repreende com um olhar. Quando sai da 

sala, o policial finalmente diz o que estava querendo: a pessoa trabalha, trabalha 

para vir um marmanjo desse e roubar as coisas que a gente compra. Tudo 

vagabundo. 

 

Assim como as audiências apresentam heranças antidemocráticas, como 

visto anteriormente, a violência policial, um de seus protocolos de atuação, não 

pode ser encarada sob uma perspectiva moral-individual – ou seja, a ideia de 

que o policial que a reproduz representa um desvio no padrão-, mas como uma 

violência estrutural e institucional. 

A violência institucional cometida por policiais, compreendida por Baratta 

(1993) como originada da violência estrutural – já explicada no primeiro tópico 

do presente trabalho - é, pois, um dos principais desafios para o avanço dos 

direitos humanos no Brasil. De acordo com dados oficiais compilados pela 

organização não-governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o 

número de pessoas mortas pela polícia, incluindo por policiais fora de serviço, 

aumentou em quase 40 por cento em 2014, chegando a mais de 3.00029. 

 No estado do Rio Grande do Norte, “pôde-se perceber através de dados 

estatísticos, como é o caso daqueles produzidos a respeito do 9º Batalhão de  

Polícia Militar do RN (SILVA, 2005), que a violência policial continua a ser um 

grande desafio a ser superado” (SILVA, 2009, p. 17) na efetivação de uma polícia 

enquadrada nas diretrizes de uma segurança pública efetiva no Estado. 

Entretanto, surpreendentemente, em apenas 31% das audiências foi relatado 

pela pessoa presa ter sido vítima de agressão por parte de policiais no momento 

da prisão em flagrante. Em apenas 33% dos casos relatados o órgão julgador 

encaminhou ofício para o órgão competente. 

 Para entender o que significa esses números, não basta sua análise 

superficial; é preciso obter uma real dimensão do papel das audiências nesse 

combate, o que exige relacioná-los com o contexto de formação e atuação da 

polícia militar de maneira ampla. 

                                                           
29 Relatório Mundial 2016: Brasil. Produzido pela Human Rights Watch. Disponível em: HUMAN 

RIGHTS WATCH. Relatório Mundial: Brasil. Disponível em: <https://www.hrw.org/pt/world-
report/2016/country-chapters/285573>. Acesso em 1 out 2016 
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A violência praticada por policiais não se originou por acaso, mas é 

resultado de um modelo de política criminal e de segurança pública ineficiente, 

que não foi modificado com o processo de redemocratização das instituições e 

consolidação da democracia nos países com histórico de regimes autoritários. A 

isso se deve, conforme se buscará demonstrar, a maior parte das dificuldades 

encontradas nas audiências de custódia para cumprir seu principal objetivo 

institucional: a averiguação de casos de maus tratos e torturas na prisão dos 

indivíduos.  

Entende-se, aqui, a polícia como sendo o primeiro contato da pessoa 

criminalizada com o controle formal do Sistema de Justiça Criminal na 

conceituação das suas três dimensões explicadas por Vera Regina (2005) já 

explicitadas no capítulo 2. 

 Assim, verifica-se que os abusos cometidos pela polícia militar são 

práticas necessárias ao funcionamento do próprio sistema penal, considerando 

sua função real e não a simbólica, ou, em outras palavras, o discurso latente em 

detrimento do manifesto, conforme explicado no capítulo inicial. 

Nesse sentido, o relatório elaborado pelo Ministério da Justiça em parceria 

com o Departamento Penitenciário Nacional sobre as audiências de custódia 

sinaliza suas limitações, mas sem a pretensão de aprofundá-las: 

 

De um lado, é preciso considerar que as práticas de tortura e de 
violência estão profundamente arraigadas em nossa cultura 
institucional e não se desconstituem do dia para a noite. Em um Estado 
que mata, pune e encarcera em ritmo acelerado, os presos em 
flagrante são alvos constantes de violações de direitos humanos. Toda 
a configuração de nosso sistema penal, desde a legitimação social 
para a repressão seletiva até as ações de rotina dos órgãos policiais, 
toda ela está direcionada para a reprodução da exclusão e da 
neutralização de públicos marginalizados, os jovens negros contra os 
quais se dirigem preferencialmente os processos de criminalização. 
Esse contexto impacta sobremaneira na atividade dos policiais, que 
hoje se veem imersos em interações violentas durante seu cotidiano 
profissional, conformando uma ‘guerra’ que também os submete e 
vitima (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016, p. 5). 

 

Da afirmação do relatório podem-se extrair três elementos observados 

durante o acompanhamento das audiências diretamente relacionados com a 

violência de classe e fundamentais para análise da problemática que se fará a 

seguir: 1) a relação das práticas de tortura e violência policiais com a formação 

social, histórica e cultural do Brasil; 2) a população negra como majoritariamente 
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atingida com essas práticas; 3) as condições policiais de atuação e formação 

profissionais. Tais elementos serão problematizados a partir da conduta e 

postura dos policiais nas audiências e das atuações dos sujeitos presentes. 

Sobre o primeiro ponto, não há como abordá-lo sem considerar a violência 

institucional policial como herança do período de ditadura civil-militar brasileira. 

Logo, “assim como os atos de tortura, os assassinatos, os estupros e o 

desaparecimento de cadáveres, ocorridos entre 1964 e 1988, não foram 

acontecimentos ‘inesperados’ ou exageros individuais de agentes públicos” 

(KOPITTKE, 2015, p.411) não o são os casos de violência policial ocorridos até 

os dias atuais.  

Fazendo parte do imaginário social e sendo disseminada ideologicamente 

pelos meios de comunicações hegemônicos, não se pode combatê-la 

unicamente com medidas paliativas ou pontuais - como a mera punição dos 

agressores - já que há toda uma estrutura e um arcabouço ideológico que torna 

a sociedade tolerante com a ação policial truculenta, de forma a naturalizá-la e 

legitimando-a enquanto necessária no combate à criminalidade. 

Nesse ponto, observa-se como a terceira dimensão do Sistema de Justiça 

Criminal, qual seja, a representada pelas Ciências Criminais (ANDRADE, 2005), 

é utilizada para justificar esse controle. O discurso jurídico-penal legitimador do 

sistema penal – do qual se tratou no primeiro capítulo - justifica o 

encarceramento a qualquer custo, numa busca insaciável pelo combate à 

criminalidade. E assim o faz com as suas agências executivas: os excessos 

cometidos por policiais são justificados também correspondendo a essa busca. 

Entretanto, ao resgatar o processo de instituição das polícias modernas 

(concebidas como estruturas públicas e profissionais) percebe-se que não 

surgiram inicialmente como resposta à criminalidade e à violência. “Foram, 

antes, uma resposta estatal diante das revoltas e das desordens de rua que 

assolavam os países europeus e que eram, até então, enfrentadas por tropas 

dos Exércitos” (ROLIM, 2015, p. 420). Até que, com o avanço do capitalismo 

industrial, as manifestações populares passaram a ser vistas como uma 

verdadeira ameaça ao disciplinamento da mão de obra. 

Essas ações das tropas do Exército faziam eram pontuais, apenas agiam 

para disciplinar os insurgentes e, ao dispararem seus fuzis, se retiravam do local, 

de forma que não se conseguia resolver o problema, pois logo após se formava 



47 
 

outra manifestação. Assim, o Estado viu a necessidade de criar uma estrutura 

permanente que estivesse sempre na rua lidando com esse tipo de ação.  

As polícias modernas nasceram dessa forma, estando as polícias 

brasileiras incluídas nessa gênese. Logo, percebe-se que elas foram 

concebidas, inicialmente, como forças paramilitares, “espelhadas nos padrões 

vigentes nas Forças Armadas, prontas para o enfrentamento de distúrbios civis; 

destinadas, portanto, ao emprego da força contra membros da sua comunidade” 

(ROLIM, 2015, p. 420). 

No Brasil, o enfrentamento às revoltas populares se intensificou nos 

períodos ditatoriais, sobretudo no regime militar que se instaurou a partir de 

196430. A base ideológica que deu sustentação a essa postura é a Doutrina de 

Segurança Nacional, através da qual há a manutenção das “táticas de guerra de 

classes, a política continuada por outros meios, através do direito penal e, mais 

amplamente, do sistema penal do Estado capitalista” (CASTRO, 2007, P.140).  

Um dos princípios básicos que norteavam a Lei de Segurança Nacional 

era exatamente a construção de um imaginário social de que todo cidadão, em 

princípio, seria um suspeito (MARTINS, 1986), que deixou de ser o militante 

combatente do regime após a redemocratização. Com ela, houve apenas uma 

“gradual mudança de foco com a eleição de novos inimigos internos, em 

substituição ao anterior ‘monstro comunista’, deslocando o foco da segurança 

nacional para a segurança pública, do inimigo comunista para o inimigo 

criminoso” (CASTRO, 2007, p.144).  

 Na definição do manual básico da Escola Superior de Guerra, toda a 

população torna-se suspeita, porquanto é “constituída de 'inimigos internos' 

potenciais que devem ser cuidadosamente controlados, perseguidos e 

eliminados” (FRANCO; NEGREIROS; SCHINCARIOL, 2015, p. 425). Fica 

evidente, então, a não superação da doutrina da segurança nacional, mas 

apenas sua transposição para outros campos de luta. 

Diretamente relacionado à manutenção dos pilares da doutrina de 

Segurança Nacional, verifica-se sua relação com o segundo elemento 

mencionado no relatório: o novo “inimigo interno” passa a ter cor, classe e 

localização geográfica:  

                                                           
30 Embora o aparato de repressão erigido em 1964 e consolidado a partir de dezembro de 1968 não seja 
uma invenção do regime militar (OLIVEIRA, 2014). 
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A manutenção da Lei de Segurança Nacional implica a permanência 
dessa política de extermínio e de desaparecimento, que, hoje, assim 
como ontem, recai sobre aqueles que, não tendo visto efetivados os 
seus direitos mais fundamentais, carregam na pele as suas demandas: 
a população preta, pobre e periférica (…) de fato, os índices 
espantosos de homicídios perpetrados por policiais devem-se ao exato 
cumprimento do processo penal disposto pela Lei nº 7.170/83. Porém, 
a acusação o julgamento, a sentença e a sua execução acontecem 
simultaneamente não em um tribunal militar, com advogados, 
promotores e juízes, mas na rua, no beco, dentro do camburão, na 
penitenciária (FRANCO; NEGREIROS; SCHINCARIOL, 2015, p. 427).  

 

Durante as audiências de custódia, isso fica bastante evidente: 73,1% das 

pessoas flagrantedas são negras31. Nas poucas vezes em que as pessoas 

flagranteadas falavam sobre a maneira como se deu o contato com policiais no 

flagrante, eram mencionados chutes e tapas dados. O curioso é que essas 

violências eram cometidas no momento imediatamente posterior à abordagem, 

sem, portanto, haver possibilidade de qualquer reação por parte da pessoa 

infratora. 

Outro dado significante para questionar tais abordagens é que, em 50% 

dos casos, a razão da abordagem foi reportada nos autos como “atitude 

suspeita”. Combinado com o dado de que em 41% delas não havia testemunhas 

além dos policiais - sequer a vítima -, se constata que essa “atitude suspeita” se 

baseia em construções ideológicas e estereotipadas as quais constituem a 

definição do “inimigo” da população por características raciais, geográficas e 

comportamentais de um dado grupo social marginalizado.  

A polícia deixa de suspeitar de indivíduos e passa a suspeitar de 

categorias sociais, consideradas “propensas a cometer delitos” substituindo a 

                                                           
31 O formulário não estava em acordo com o sistema classificatório de cor ou raça do IBGE. Por 

isso, para se chegar a esse número, juntou-se as classificações das pessoas flagranteadas em 

“pretas” e “pardas”. De acordo com o artigo produzido pelo próprio instituto, “a agregação de 

pretos e pardos e sua designação como negros justificam-se duplamente. Estatisticamente, pela 

uniformidade de características socioeconômicas dos dois grupos. Teoricamente, pelo fato de as 

discriminações, potenciais ou efetivas, sofridas por ambos os grupos, serem da mesma natureza. 

Ou seja, é pela sua parcela preta que os pardos são discriminados. A justificativa teórica é 

obviamente mais importante, pois ao fornecer uma explicação para a origem comum das 

desigualdades dos pretos e dos pardos em relação aos brancos, coloca os dois grupos como 

beneficiários legítimos de quaisquer ações que venham a ser tomadas no sentido de reverter o 

quadro histórico e vigente dessas desigualdades”. (OSORIO, 2003, p. 24). 
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velha evocação “prenda os suspeitos de sempre” pela “prenda as categorias de 

sempre” (YOUNG, 2002, p.74). 

Para Alvino de Sá essa seria a primeira das três etapas por quais se dá a 

construção do inimigo – que denomina de “processos migratórios” -, qual seja, o 

momento pelo qual o inimigo deixa de ser individual e passa a ser coletivo. O 

segundo processo migratório corresponde à criação do “ser estranho”, 

completamente diferente do “cidadão médio”, o que culmina no terceiro 

processo, pelo qual se cria uma autoimagem de inimigo, ou seja, o indivíduo 

internaliza esses processos anteriores e se enxerga, de fato, como inimigo (SÁ, 

2012). Tal processo contribui para explicar a porcentagem relativamente baixa 

de denúncias de maus tratos policiais (31%): naturalizam as agressões sofridas, 

não se reconhecendo enquanto sujeito de direitos.   

Diante disso, verifica-se a atuação seletiva do sistema de justiça criminal 

antes mesmo da judicialização dos conflitos, “ocorrendo no momento da entrada 

em cena das instituições policiais, em que a definição de condutas como 

criminosas encontra seu primeiro teste social, transformando suspeitos sociais 

em alvos concretos do sistema penal” (MELLIM, 2010, p. 29). 

Tudo isso ressalta que, antes da passagem pelo primeiro passo do 

controle formal – o policial- as pessoas abordadas já sofreram o processo de 

criminalização por outras vias, notadamente o controle informal. Esse processo 

é definido por Vera Andrade (1995, p.32): 

 

a minoria criminal “perigosa” a que se refere a explicação etiológica 
(Criminologia positivista) resulta de que as possibilidades (chances) de 
resultar etiquetado, com as graves conseqüências que isto implica, se 
encontram desigualmente distribuídas. E um dos mecanismos 
fundamentais desta distribuição desigual da criminalidade são 
precisamente os estereótipos de autores e vítimas que, tecidos por 
variáveis geralmente associadas aos pobres (baixo status social, cor, 
etc) torna-os mais vulneráveis à criminalização [...]  

 
Algumas repercussões sociais são observadas em processos sofridos 

pelos sujeitos envolvidos no sistema penal, os quais entraram em contato, de 

alguma maneira, com as suas características centrais, sendo produtos de um 

discurso dogmático e jurídico mistificado, estagnado e que não acompanha as 

revoluções do pensamento e do objeto o qual se destina. 

Logo, a relação entre policiais e flagranteados que salta aos olhos de 

qualquer espectador de uma audiência de custódia não é só uma questão 
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interpessoal, mas é fomentada e originada de um discurso ideológico e de um 

sistema que o legitima. A tensão criada no momento da audiência não pode ser 

tida como causa, mas como consequência de um conjunto de processos sociais 

por que passam ambos os polos da relação.  

Entendendo o sujeito flagranteado e os agentes policiais que fazem a 

apreensão enquanto dois dos protagonistas do sistema de justiça criminal no 

momento das audiências, pode-se traçar um paralelo entre o processo de 

criminalização sofrido por aquele e o de “policização” ao qual este é submetido 

socialmente e dentro da sua formação profissional. 

O processo de policização é tangencial ao de criminalização. Zaffaroni 

(1991) denomina de “policizado” o indivíduo que sofreu um processo de 

alienação, estigmatização e ideologização semelhante ao indivíduo 

criminalizado, porém, se distingue por estar “do outro lado” da estrutura de poder, 

do lado dos que o exercem. É o caso das agências executivas, em especial, a 

polícia militarizada. 

A semelhança com o processo de criminalização se inicia na análise dos 

sujeitos envolvidos: são oriundos dos mesmos segmentos que produzem a 

vitimização e criminalização. Isso resta claro não só na maneira como tratam um 

ao outro, como também na maneira como são tratados ambos pelos outros 

sujeitos do sistema de justiça.  

Entretanto, os policiais são treinados em um discurso externo moralizante 

e com uma pratica interna corrupta (ZAFFARONI, 1991); são demandados a 

exercerem papeis que nutrem a propaganda de dos meios de comunicação de 

massa: violência justiceira, não necessidade de intervenção judicial; coragem em 

limites suicidas, indiferença frente à morte. Assim, sofrem uma grande perda de 

identidade, elevado grau de deterioração, sem condições intelectuais, 

psicológicas e emocionais de atuar (ZAFFARONI, 1991). Enfim, perdem toda 

sua humanidade, exatamente como acontece com os sujeitos criminalizados. 

Policização seria, pois, o processo de deterioração ao qual se submetem 

pessoas dos setores subalternizados da população que se “incorporam às 

agências militarizadas do sistema penal e que consiste em deteriorar sua 
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identidade original e substituí-la por uma identidade artificial, funcional ao 

exercício de poder da agência” (ZAFFARONI, 1991, p.141)32. 

Nas audiências, o discurso dos policiais militares presentes é sempre 

confirmando a ideia do preso como “o outro”, que não merece, sequer, um 

tratamento nos limites da legalidade. As pesquisadoras e pesquisadores 

relataram uma postura agressiva destinada a eles por parte dos policiais, 

chamando-os com desdém de “defensores de bandidos” ou “dos humanos não 

direitos”, embora não estivessem sequer cumprindo esse papel. 

Assim como é criado o “inimigo interno” como justificativa ao massacre da 

população preta, pobre e periférica, distanciando o sujeito transgressor da 

sociedade como se dela não fizesse parte, colocando-o como desviante, da 

mesma forma o agente policial é entendido como um ser “acima” da sociedade. 

Ambas as ideologizações influenciam na mistificação dos reais processos por 

que passam, negando a responsabilidade social e a explicação histórica para 

eles. 

Os processos são internalizados e reproduzidos pelos próprios sujeitos. 

Como visto, no momento de relatarem ao órgão julgador as violências sofridas, 

os presos se calam ou naturalizam-nas, limitando-se a responder que 

“apanharam normal”, “só” uns tapas, “só” um empurrão.  

A relação entre a violência policial e o processo de sujeição e submissão 

presente na postura das pessoas flagranteadas é bem explicado por Caldeira 

(2000), inclusive remetendo ao movimento histórico observado até os dias 

atuais. Para ele, a sociedade brasileira, pós-ditadura, clamava por um aparelho 

policial rígido, pois só isso seria capaz de combater a criminalidade.  

Assim, a violência policial não foi apenas tolerada, mas desejada pela 

população (SILVA, 2005). Essa legitimação do autoritarismo na formação 

sociocultural brasileira “teria internalizado no ideário social nacional mecanismos 

de inferioridade e autopenalização, tendo como subproduto social uma pseudo-

idéia de lei e de direitos” (SOUZA FILHO, 1995, apud SILVA, 2005).  

Inobstante serem mutuamente implicados os processos e seus sujeitos 

protagonistas terem muito em comum, eles passam a negar um ao outro, 

                                                           
32 Com isso, a agência cria um simulacro de poder, na medida em que promove práticas 

integralizadoras do “falso poder”, como solenidades, tratamentos monárquicos, placas especiais, 
automóveis com insígnias, saudações militarizadas. 



52 
 

tratando-se como verdadeiros inimigos e manifestando o poder sobre o outro 

através da violência, em grande parte por internalizarem esses processos aos 

quais são submetidos socialmente. 

Nas audiências, a relação entre a policização e a criminalização faz 

distanciar os sujeitos, de forma que a presença de um policial na sala de 

audiência contribui para a sujeição do flagranteado, o qual nega, mesmo quando 

as marcas físicas são notórias, a agressão no ato de sua apreensão. 

Obviamente não é esse o único motivo para tal negação. Perguntado certa 

vez sobre o motivo de negá-la quando o corpo evidenciava o contrário, um dos 

flagranteados respondeu que “tinha medo de morrer”.  

O processo de policização não é só externo: ele perpassa pela própria 

estrutura da instituição, criando mecanismos de controle dentro da própria 

formação militar, carregando a herança do regime ditatorial que não foi 

enfrentado nem com o processo constituinte de 1988. Isso porque a 

promulgação da Constituição na área de segurança pública “não significou um 

deslocamento direto de um padrão de atuação marcadamente violento e 

autoritário das polícias para um padrão de policiamento democrático e alinhado 

às demandas dos cidadãos” (BUENO, 2014, p. 512). 

A Constituição de 1988 incorporou acriticamente, em seu artigo 144, as 

demandas corporativas das cúpulas policiais, tornando “ainda mais improvável 

uma agenda de reformas nas polícias brasileiras, tema solenemente ignorado 

por governantes e parlamentares” (ROLIM, 2015, p.421). 

O sistema de segurança pública e justiça criminal mantiveram-se 

basicamente com as mesmas estruturas e práticas institucionais do regime 

militar inaugurado em 1964, inspirado em “políticas criminais pautadas no direito 

penal forte e absoluto” (LIMA, 2011 apud BUENO, 2014, p. 513). A “ordem 

pública” continuou sendo utilizada como uma justificativa para um controle 

violento de contenção do crime (ADORNO, 1998, apud BUENO, 2014, p.513), 

resultando em índices alarmantes de civis mortos pelas forças policiais. Para 

manter a ordem, a pena de morte ainda é a principal medida “especialmente nas 

periferias dos grandes centros urbanos, tendo como principais vítimas jovens 

pretos e pardos de baixa renda” (BUENO, 2014, p. 512). Assim, para Rolim 

(2015, p. 420): 
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Seguimos, assim, com polícias com metade do ciclo de policiamento 
nos Estados, o que faz com que elas sejam, de fato, metades de polícia 
em disputa histórica pelas prerrogativas monopolizadas pela outra 
metade (o que explica a hostilidade entre elas). Seguimos, também, 
com polícias sem carreiras únicas; ou seja: em vez de uma única porta 
de entrada em cada polícia (como no resto do mundo), nosso modelo 
seleciona os dirigentes das corporações pelas portas laterais, que 
separam as “polícias de cima” das “polícias de baixo”. Outro recorte, 
desta vez horizontal, que aparta oficiais de praças nas PMs e 
delegados e investigadores nas PCs. Sem perspectivas razoáveis de 
carreira, nossas Polícias não completam seus efetivos (porque, por 
mais que se contra-tem novos policiais, há enorme migração para 
novos empregos) e os policiais amargam uma situação de 
insegurança, que é reforçada pela fragilidade de seus vínculos 
institucionais. Para piorar o quadro, mantemos Polícias sem controle 
externo efetivo, sem corregedorias independentes e sem mecanismos 
institucionais de accountability, o que oferece às instituições um 
cenário favorável para que se construam como Estados obscuros 
dentro do Estado. Um processo que, independentemente da ação dos 
bons e dos honestos policiais que nos restam, tem-se revelado 
especialmente funcional à violência policial, à corrupção e à 
associação com o crime organizado. 

 

 Tudo o que foi exposto até então demonstra não ser possível a 

averiguação dos excessos cometidos pelos policiais quando da prisão em 

flagrante apenas através de uma mera pergunta à pessoa flagranteada. A 

agressão individual sofrida por ela é apenas a consubstanciação de uma 

violência que está dentro da estrutura da instituição policial e é legitimada pelos 

mecanismos de controle do Sistema de Justiça Criminal; portanto, é uma 

violência estrutural. 

 Com isso não se está querendo dizer que a audiência de custódia é inócua 

diante da problemática; apenas que é necessário considerar todos esses 

elementos para poder torná-la mais efetiva. Entender, por exemplo, por que a 

presença de um policial na sala de audiência – em 97% das audiências, os 

policiais estão presentes - é tão determinante para a omissão do flagranteado 

acerca da agressão sofrida, o que contrasta com a porcentagem de 54% de 

flagrantes sem a presença de qualquer arma (branca ou de fogo). 

Além disso, através desses elementos, é possível concluir que tal omissão 

não é uma escolha da pessoa presa e, por isso, detectar casos de violência 

policial não pode depender da sua vontade. Deve ser, antes, uma vontade 

institucional, porquanto é interesse coletivo que se avance na reestruturação de 

um modelo de polícia apto a agir conforme suas responsabilidades acordadas 

socialmente.  
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4.2 “As drogas são o grande problema da criminalidade nesta capital!”: 

a ideologia da “guerra às drogas” como fundamento à prisão preventiva e 

sua contribuiçao à seletividade penal 

A frase que nomeia o presente tópico poderia ter sido tirada de qualquer veículo 

de informação da grande mídia comercializado no Rio Grande do Norte, tamanha 

a carga ideológica e de sensacionalismo presente nela. Mas, infelizmente, não 

o foi. A frase foi utilizada pelo órgão ministerial como fundamentação de seu 

pedido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva de um rapaz de 22 

anos, preso no meio da rua - ambiente que confessou ser mais frequentador do 

que o endereço constante nos autos - por estar portando 10 pedras de crack. 

 

 Os dados apreendidos pela aplicação e apreciação dos formulários 

trouxeram algumas constatações importantes: 20, 5% dos crimes pelos quais 

foram flagranteados os indivíduos estavam capitulados como “tráfico de drogas”. 

Entretanto, verificou-se, pelos relatos das pesquisadoras e pesquisadores, uma 

porcentagem muito maior quando se questiona o número de crimes relacionados 

com o tráfico ou com o uso de drogas ilícitas; isto é, crimes que são causa ou 

consequência da criminalização das drogas ou das políticas públicas para 

diminuir seu consumo e os supostos danos relacionados a ele.  

 Entre os crimes patrimoniais (os quais totalizaram 48,5% das audiências 

realizadas), não raras vezes a pessoa presa relatava que o cometeu em virtude 

de sua necessidade em quitar alguma dívida proveniente do consumo de drogas 

ilícitas. Poucas vezes foi mencionado o efeito da droga como motivação ao 

cometimento do crime. Além disso, foi constatado que havia pouca influência da 

quantidade de droga apreendida na decisão de conversão em preventiva ou 

liberdade provisória. 

Assim, verifica-se que o crime capitulado – verdadeira ou 

equivocadamente - como “tráfico de drogas” é responsável por uma parcela 

considerável das pessoas ingressantes no sistema penal provisoriamente. Logo, 

não há como negar que a realização de um dos objetivos institucionais da 

implementação das audiências de custódia, qual seja, o de reduzir a 

superpopulação carcerária – através da redução das prisões provisórias - 
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depende em grande medida da liberdade provisória concedida a usuários de 

drogas ilícitas.  

No entanto, apesar de o mero consumo de drogas não ser mais punível 

com a prisão33, o encarceramento da pessoa usuária ainda é bastante comum. 

Se não estão buscando concretizar a norma, negando a própria ordem jurídica, 

onde juízes, juízas e representantes do Ministério Público encontram respaldo 

para sua manifestação contrária à soltura de meras usuárias e usuários? Sabe-

se que o discurso criminalizador do usuário é orientado pela chamada ideologia 

de guerra às drogas34, a qual supõe que o uso de drogas constitui um problema 

social por si mesmo, ignorando os aspectos socioeconômicos que fazem do 

consumo e comercialização, de fato, um problema35. 

Por isso, para que as audiências de custódia avancem nesse sentido, é 

necessário compreender o discurso sustentador utilizado reiteradamente, tanto 

pelo órgão julgador quanto pelo ministerial, para embasar o seu convencimento 

acerca, respectivamente, do pedido e da decisão a ser tomada na audiência. O 

fato mencionado anteriormente de os crimes não serem majoritariamente 

cometidos em razão do efeito de drogas, mas da sua criminalização, indica o 

que a criminologia crítica e a sociologia contemporânea vêm afirmando desde a 

virada paradigmática da reação social versus defesa social: a política atual de 

combate às drogas é mais um viés da seletividade penal36. 

                                                           
33 Art. 28 da Lei 11.343: Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II 
- prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou 
curso educativo. 
34 “A ‘guerra as drogas’ é uma política criminal internacional possui como foco principal a 
erradicação do consumo de certas drogas. Já se vê essa política a partir de 1910, com a 
proliferação de convenções internacionais visando instituir o controle penal sobre as drogas 
ilícitas, com a expectativa de redução do consumo, da venda e da circulação de determinadas 
substâncias psicoativas, por meio, justamente, da repressão penal. A “guerra às drogas” é 
liderada pleo Estados Unidos e por outras potências como a Rússia, que precisam também 
sustentar ideologicamente essa política, já que em praticamente todos os países o número de 
presos por crimes relacionados a drogas cresce em grandes proporções e isos não altera nem 
os níveis de consumo nem a violência associada ao tráfico de drogas ilícitas”. (BOITEUX; 
LEMGURBER, 2014).  
35 “Juan Gamella defende a ideia segundo a qual os problemas atribuídos às drogas e às 
modificações sociais dela decorrentes são em grande medida cíclicos. Tais ciclos se relacionam 
com os ciclos econômicos, tecnológicos, demográficos, sociais e culturais, provocando novas 
utilizações de substâncias que, eventualmente, já tivessem consumos diferenciados” 
(SHECARIA, 2014, p.335). 
36 Goldstein (1985), não fugindo do discurso ideológico e midiático que legitima a política de 
“guerra às drogas”, entende que são três os efeitos das drogas ilícitas na dinâmica da violência 
urbana: os efeitos psicofarmacológicos, de modo que após a ingestão da droga o indivíduo 
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 A presença do discurso ideológico da guerra contra as drogas nas 

audiências de custódia retoma todos os debates feitos até então no presente 

trabalho. Primeiramente, a análise do discurso legitimador do sistema penal é a 

mesma: este é reproduzido de maneira plena, com todas as suas contradições, 

quando dos casos de prisão em flagrante por utilização, armazenamento ou 

comercialização de drogas.  

O discurso, inobstante ser revestido de cientificidade e juridicidade, utiliza-

se, do contrário “uma argumentação mais emotiva e alarmista do que serena e 

objetiva, mais sensacionalista do que científica, mais moralista do que isenta de 

juízos valorativos” (BUCHER; OLIVEIRA, 1994, p. 138), conforme se observou 

na audiência pela qual se inicia o presente capítulo.  

 O discurso da guerra às drogas segue a mesma lógica do discurso 

jurídico-penal legitimante do qual trata Zaffaroni conforme trabalhado no ponto 

2.1, porquanto faz parte dele. Assim, observa-se a diferenciação entre o discurso 

latente e o discurso manifesto, substanciado pelas funções reais e simbólicas da 

pena. 

Sob o mantra de proteger a sociedade contra os efeitos negativos desse 

“mal social”, é criado um “inimigo interno” que, além de classe e cor – conforme 

trabalhado nos capítulos anteriores - ganha agora um padrão de comportamento, 

invadindo o âmbito moral e utilizando uma outra forma de controle social de uma 

parte da população.  

Assim, em detrimento da função manifesta e simbólica de diminuição da 

criminalidade mediante o controle sobre a utilização e comercialização das 

drogas, se sobrepõe a função latente de “indução de políticas de controle social 

sobre grupos considerados disfuncionais, perigosos, perturbadores, para uma 

específica definição dominante da realidade social” (CARVALHO, 2014, p. 226).  

Logo, assim como a eficácia do sistema penal esbarra com os dados 

reais, a política criminal alicerçada nessa ideologia não encontra respaldo na 

realidade, uma vez que, a despeito de todas as convenções e acordos 

                                                           
comporta-se violentamente; a formação de compulsão econômica, de modo que alguns usuários 
seriam compelidos a se engajarem em atividades criminosas apara obterem recursos 
econômicos necessários ao financiamento do consumo contumaz; a violência sistêmica 
relacionada à dinâmica do comércio das drogas ilícitas. Entretanto, Sapori (2014) afirma que, no 
contexto brasileiro, a dimensão sistêmica é a que tem obtido a s principais evidências empíricas. 
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internacionais, o consumo de drogas só aumentou ao longo das últimas 

décadas37. 

E assim, o controle social sob esse grupo ganha mais um critério 

estigmatizador e seletivo:  

 

a droga se transforma no grande eixo – o mais imperturbavelmente 
plástico, capaz de adicionar motivos religiosos, morais, políticos e 
éticos – sobre o qual se pode reconstruir a face do inimigo interno 
também num compatriota; no Rio de Janeiro, na figura de um 
adolescente negro e favelado que vende maconha ou cocaína para 
outros adolescentes bem nascidos (BATISTA, 1997, p. 143). 

 

A criminalização das drogas, pois, substancia o que Thiago Fabres de 

Carvalho (2014) chama de “gestão da subcidadania pela matriz da intervenção 

moral”, no qual “o problema não é a droga em si, mas o controle específico 

daquela parte da população considerada perigosa” (BATISTA, 2003, p.81). Isso 

porque há uma discrepância de tratamento de acordo com a divisão de classes 

da sociedade, discriminando aqueles aos quais existe uma margem de tolerância 

com a utilização das drogas por serem “passíveis de recondução aos padrões 

considerados convenientes à reprodução da boa sociedade, ordeira e justa” 

(CARVALHO, 2014, p. 228) daqueles que merecem sofrer a repressão penal e 

padecer encarcerado numa cela prisional.  

 No plano legislativo, essa seletividade estampa-se na Lei 11.343/06 – Lei 

de Drogas. Aqui, cabe retomar a discussão travada no Capítulo 3 sobre a norma 

jurídica penal que serve ao discurso jurídico penal legitimante. Pode-se 

compreender a manifestação da seletividade penal imbuída na Lei através de 

duas constatações: 1) a sua edição está inserida no movimento de law and order, 

que dá origem a uma “política criminal míope e terrorífica” aproveitando-se do 

“emocionalismo coletivo, numa, propugna penas mais severas e duradouras 

(quando não a pena capital), embora que de reconhecida ineficácia” (SANTOS 

                                                           
37“Segundo números da Organização Mundial de Saúde e do UNODOC, entre 1998 e 2008 
cresceu 34,5% o consumo de opiáceos, 27% o consumo de cocaína e 8,5% o de maconha. Os 
mesmos organismos internacionaois indicam que 5% da população adulta mundial teria utilizado 
alguma droga ilícita no ano de 2010, o que corresponde a cerca de 230 milhões de pessoas. Por 
outro lado, estima-se em 27 milhões o número de usuários problemáticos (dependentes químicos 
ou com transtornos psiquiátricos associados), o que equivale a 0,6% da população adulta 
mundial (UNODC, 2012). Os mesmos estudos revelam que o uso de drogas ilícitas cresce 
também nos países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil”. (BOITEUX; LEMGURBER, 
2014, p.359). 
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JUNIOR, 1998); 2) a diferenciação de tratamento conferido pela Lei a usuários e 

traficantes enseja espaço para uma interpretação excludente e discriminatória.  

Em relação à primeira constatação, percebe-se, que o ordenamento 

jurídico – a Constituição38, a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072) e, mais tarde, 

a Lei de Drogas- optou por inserir o crime de “tráfico de drogas” como “de maior 

potencial ofensivo”. Rosivaldo Toscano esclarece que o movimento law and 

order orienta as políticas criminais nesses tipos de delito a partir de algumas 

ideias. São elas:  

 

a) a sociedade é dividida em duas classes, a dos homens de bem, 
cumpridores da lei, e a dos homens maus (delinqüentes), que devem 
ser combatidos impiedosamente; b) deve ser armada uma verdadeira 
cruzada contra o crime, uma guerra, pois só assim se poderá expurgar 
esse mal; c) o caráter de retribuição é acentuado — o antigo "mal (do 
crime) pelo mal (da pena)"; d) os delitos considerados repugnantes 
devem ser punidos exemplarmente, com uma especial gravidade na 
duração do suplício e na sua forma de cumprimento; e) A privação da 
liberdade e a pena capital são os meio corretos da retaliação (SANTOS 
JUNIOR, 1998). 

 

Percebe-se, pois, a existência dessas ideias na política de “guerra às 

drogas”. O autor adiciona uma última, que é a ideia de presunção de 

culpabilidade, pois “quase sempre a prisão provisória, pois se faz necessária 

uma pronta resposta ao crime” (SANTOS JUNIOR, 1998). Isso foi constatado 

nas audiências de custódia, nas quais, como já mencionado 66,6% foi de 

conversão do flagrante em preventiva.  

Na maioria delas, os órgãos julgador e ministerial mostravam pouca 

disposição quanto à averiguação do flagrante e da necessidade e adequação da 

prisão preventiva. Observou-se uma postura menos ativa no sentido de 

encontrar elementos para uma análise verdadeira dos fatos do que nos outros 

crimes. 

 Como dito, as normas jurídicas não raras vezes são editadas sem a 

observação da realidade concreta de sua aplicação, pois se parte de um 

pressuposto de neutralidade da atuação dos órgãos do sistema de justiça, 

ignorando serem eles, muitas vezes, orientados por ideologias presentes 

também tanto na sociedade, quanto no discurso oficial. 

                                                           
38 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, XLIII, equipara o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins aos crimes hediondos. 
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A intencionalidade da norma pode não ser encontrada no texto legal. 

Nesses casos, a omissão legislativa pode indicar o posicionamento dos sujeitos 

no campo de poder. Isso explica a segunda constatação, pois a Lei não define 

quantidades para que alguém seja considerado usuário ou traficante, 

determinando que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, 

o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e 

às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (art. 28, §2º da 

Lei 11.343.  

 Diante de todo o retrato traçado até então sobre o sistema de justiça 

criminal e a atuação dos sujeitos envolvidos na decisão da necessidade da 

prisão preventiva e a sua posição do campo jurídico, pode-se concluir que a 

escolha política do legislativo em indicar um procedimento objetivo para reafirma 

a ideologia predominante. Luciana Boiteux e Julita Lemgurber (2014, p. 359) 

fazem a relação da norma com a seletividade penal afirmando que 

 

o exame das ‘circunstâncias sociais e pessoais’ é uma brecha para 
rotulagem segundo atributos econômicos e sociorraciais, que tem 
levado jovens pobres, sobretudo negros, sem recursos para pagar 
advogados, ao encarceramento por tráfico, enquanto outros jovens, 
com a mesma quantidade de drogas, mas com melhores 
‘circunstâncias sociais e pessoais’, são enquadrados como usuários e 
não submetidos à prisão. 

 

 Sendo assim, a Lei radicaliza a diferenciação de tratamento entre o 

traficante e o usuário – isto é, quem merece ser encarcerado e quem não merece 

- cabendo ao juiz ou juíza decidir quem se enquadra em uma definição ou em 

outra, o que, reitera-se, contribui para a criação de um estereótipo e para a 

perseguição de um grupo que se torna marginalizado, legitimando ainda mais a 

função latente e simbólica do discurso calcado na ideologia da “guerra às 

drogas”, de controle social de um grupo.  

Percebeu-se, então, que esse grupo é constituído por pessoas alijadas do 

sistema produtivo, sendo uma das formas de controla-lo o encarceramento, sob 

a justificativa de que as drogas são um problema social que deve ser combatido 

a qualquer custo.  

A maneira encontrada de pôr fim às drogas é, pois, criminalizando 

usuários e pessoas que a comercializam, já que “a guerra contra as drogas abriu 
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caminho para a guerra contra as pessoas tidas como menos úteis e 

potencialmente mais perigosas da população” (CHRISTIE, 1998, p.65). Assim, a 

redução da superpopulação carcerária provisória, objetivo institucional das 

audiências de custódia, perpassaria necessariamente por uma reformulação na 

política proibicionista, ainda calcada na ideologia de “guerras às drogas”, 

reproduzida dentro das audiências como fundamento à decretação da prisão 

preventiva. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 A implementação das audiências de custódia cumpre um papel 

fundamental como garantia de um direito subjetivo da pessoa flagranteada. 

Entretanto, conforme se buscou discutir no presente trabalho de conclusão de 

curso, a sua função enquanto transformadora dos problemas enfrentados pelo 

sistema penal é limitada.  

Isso acontece porque as audiências não vêm acompanhadas de outras 

medidas dentro ou fora do direito, pensadas para enfrentar a violência policial e 

a superpopulação de presas e presos provisórios, problemáticas estas que são 

estruturais e constituem parte da seletividade penal pela qual o sistema se 

operacionaliza. 

 A seletividade penal opera em todo sistema de justiça criminal, porquanto 

exerce uma função primordial para a manutenção das relações de dominação 

dentro da sociedade de classes. Nas audiências de custódia não poderia ser 

diferente: a seletividade se mostra desde o discurso que a legitima, passando 

pelas normas que as regem, e se concretiza nas relações intersubjetivas entre 

os sujeitos protagonistas, com a clara afirmação de poder dos agentes estatais 

em detrimento das pessoas flagranteadas. 

 A (re)produção de estereótipos forma o convencimento e a postura dos 

agentes estatais, desmistificando o mito da neutralidade no direito positivo e na 

sua aplicação. O abismo que se forma entre o indivíduo criminalizado e os seus 

julgadores é tamanho que dificulta a realização do primeiro fundamento da 

realização da audiência: a ideia de que o contato pessoal poderia facilitar uma 

aproximação entre as partes, o que, em tese, geraria uma decisão mais 

qualificada entre a liberdade provisória e a prisão preventiva. 
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 Do contrário, o que acontece nas audiências é que esse contato, muitas 

vezes, estimula as diferenças entre julgadores e julgados, por ser o direito um 

mecanismo de aprofundamento das contradições da sociedade de classe e o 

direito penal, seu aparato repressivo mais intenso. O campo de poder jurídico, 

então, é sempre deslocado para a dominação dos agentes estatais em relação 

aos indivíduos presos, aqueles, por sua vez, agindo sob influência de ideologias 

e mistificações funcionais ao sistema capitalista. 

Restou demonstrado no presente trabalho que tais características são 

intrínsecas ao próprio sistema penal, como constatou Nilo Batista (2001, p. 52) 

ao afirmar que “seletividade, repressividade e estigmatização são algumas 

características centrais de sistemas penais como o brasileiro” e a premente 

necessidade de um saber jurídico ultrapassar o estudo de um mundo normativo, 

explorando a contradição entre as linhas programáticas legais e o real 

funcionamento das instituições que as executam (BATISTA, 2001). 

Logo, com as pesquisas empíricas e bibliográficas, foi construído o 

entendimento de que, como as audiências de custódia se localizam entre as 

poucas alterações realizadas nos atos processuais-penais dentro do sistema 

jurisdicional após o fim da ditadura civil-militar, dada é a sua limitação sob o 

ponto de vista transformador. 

Isso porque “a mera constituição de uma democracia eleitoral sem a 

implementação dos mecanismos de Justiça de Transição pode até mesmo 

legitimar instituições e práticas autoritárias”. Isto é, a mera imposição de medidas 

normativas e jurisdicionais, sem considerar o contexto real de sua aplicação, 

trava “o processo de consolidação do Estado Constitucional de Direito, fazendo 

com que a democracia absorva os agentes, as práticas e os elementos culturais 

do Regime Autoritário” (KOPITTKE, 2015, p.412). Isso porque, como aduz Lyra 

Filho acerca das pontuais reformas no sistema penal, 

 

é preciso que a política criminal nelas insertas venham da realidade 
social [...] Tais reformas de meia confecção nunca se ajustam ao corpo 
social que pretendem vestir; e ele rompe-as, ou deforma-as, fazendo 
substituir empirismos e primitivismos ao lado das belas edificações, 
muito “científicas”, mas sem funcionalidade, sem alcance, sem uma 
dose prudente de realismo e pragmatismo (LYRA FILHO, 2015, p.389). 
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Concluiu-se, pois, a partir da análise dos dados combinada com a 

pesquisa bibliográfica, que as audiências só cumprirão plenamente com seus 

objetivos se forem pensadas como parte de um planejamento maior para 

erradicação das heranças antidemocráticas do período ditatorial e dos outros 

momentos históricos antecedentes que o construíram; afinal, “as violações de 

Direitos Humanos desse período foram a consequência de um longo processo 

histórico que tem suas raízes na própria formação social brasileira, advindo 

desde o período colonial e escravocrata” (KOPITTKE, 2015, p.412).  

É urgente que haja uma nova compreensão de “política criminal”39, mais 

próxima da realidade brasileira, considerando todos os elementos constituintes 

de sua história e sociedade. É necessário, pois, uma verdadeira virada 

epistemológica e até ontológica no estudo e na prática que tem por objeto o 

direito. 

O primeiro passo é reconhecer que, para solucionar através de 

instrumentos jurídicos problemas sociais, é preciso entendê-los como inseridos 

numa certa ordem, lógica e dinâmica próprias, não podendo o conhecimento 

meramente jurídico alterar o objeto do conhecimento – neste caso, a sociedade. 

Assim, “se o direito quer atuar sobre um âmbito da realidade, deve reconhecer e 

respeitar a estrutura ôntica desse âmbito e não inventar essa estrutura, porque, 

nesse caso, regulará outra coisa e obterá outro resultado” (ZAFFARONI, 1991, 

p. 189). 

Com isso, confirma-se o entendimento de Zaffaroni (1991) em relação à 

função limitada da agência judicial do sistema penal – tratada no presente 

trabalho como sistema judiciário penal - de mera conformadora da seleção que 

as outras agências do sistema de justiça criminal legitimam através de seus 

discursos e ações.  

                                                           
39 O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2015 estabelece parece estar em 
consonância com essa nova compreensão. Dentre suas determinações, muitas destacam o 
papel de um modelo de participação social e demais intervenções alinhadas com outras áreas 
do conhecimento. Nele, se reconhece que “é necessário enfrentar os estereótipos e padrões que 
influenciam os processos de criminalização e contribuem para que as pessoas de baixa renda 
sejam mais vulneráveis ao poder punitivo. O tratamento jurídico diferenciado para os crimes 
contra o patrimônio, bem como a necessidade de estabelecer novo modelo para o enfrentamento 
das drogas são medidas voltadas para situar as principais infrações penais que têm levado 
pessoas a serem encarceradas” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015). 
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Entretanto, reconhecer que qualquer ato dentro do sistema judiciário 

penal realiza “a reprodução das relações sociais e de manutenção da estrutura 

vertical da sociedade, colocando em ação processos marginalizadores e criando 

contraestímulos à integração de setores mais baixos e marginalizados do 

proletariado” (MELLIM, 2010, p. 28) não significa, sobremaneira, uma total 

incapacidade de mudança do estado das coisas. 

É possível reduzir a distância entre discurso e operacionalidade 

conformadores do sistema, mas apenas reconhecendo suas limitações 

estruturais, de maneira que as possíveis soluções traçadas - no que diz respeito 

ao melhoramento das audiências de custódia - devem partir, no mínimo, de uma 

transversalidade com outras áreas de conhecimento das ciências sociais e 

aplicadas ou até se localizar completamente fora do campo jurídico. 

Propõe-se, para isso, um estudo criminológico que ultrapasse as barreiras 

da dogmática, da academia e, até mesmo, do sistema de justiça. É preciso, pois, 

“uma criminologia das ruas, menos dosada de lições dogmáticas e 

essencialmente dada à ação” (ALVES, 2015b, p. 9), uma criminologia, enfim, 

aplicada e transdisciplinar40, para enfrentar os problemas trazidos à tona a partir 

da realização das audiências. 

O primeiro passo na consecução de tal objetivo é compreender as 

audiências, não como uma fórmula mágica de resolução de todas as 

contradições do sistema penal – já que estas advêm da sociedade de classes-, 

mas meramente como um instrumento capaz de expô-las. Neste trabalho, restou 

evidente que a conduta dos agentes estatais deve ser reformulada e reorientada 

no sentido de diminuir tais contradições. 

                                                           
40 Sobre a necessidade de um conhecimento construído através de uma abordagem 
transdisciplinar, Alvino de Sá (2007, p. 186) explica tal conceito aplicado à realidade do sistema 
prisional da seguinte forma: “A transdisciplinaridade pode ser entendida aqui como urna 
transposição das fronteiras dos diversos ramos do conhecimento e das diversas ciências, em 
busca de uma visão mais abrangeu te, mais holística do cárcere e dos encarcerados. De fato, a 
realidade do cárcere e dos encarcerados não se sedimenta de acordo com os diferentes ramos 
do conhecimento. E quando a Academia se relaciona e se compromete com o cárcere, ela se 
relaciona e se compromete com o cárcere como um todo. Transdisciplinaridade, vista desta 
forma, já é por certo um desafio. Mas o maior desafio da transdisciplinaridade, ao se tratar da 
responsabilidade da Academia com a questão penitenciária, é o de transpor não as fronteiras 
entre seus próprios ramos de saber, mas as fronteiras entre seu saber e o saber dos 
encarcerados, entre sua cultura, seus valores e, sobretudo, sua ética, e a cultura, os valores e a 
ética dos encarcerados”. 
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Para atingir tal objetivo, se entende que a medida deve ser acompanhada, 

daqui para frente, de um amplo debate no seio social, colocando como central a 

mudança na atuação daqueles e daquelas que “dizem” e “fazem” o direito. “É 

indispensável, então, deixar sossegado o espaço acadêmico, e ir para a rua, 

para os meios de comunicação, participar da formação de profissionais, de 

operadores do sistema penal” (ZAFFARONI, 2012, p.467). 

Logo, a abertura da discussão para a sociedade, através de debates e 

auditorias públicas, com a presença dos sujeitos envolvidos se mostra uma 

medida necessária. Visto que a seletividade “é construída pelo sistema penal e 

alimentada pela sociedade e pelo Estado” (MELLIM, 2010, p. 250), a pesquisa 

feita unicamente com aplicação de formulários é insuficiente para a 

transformação, bem como a produção de relatórios ou trabalhos que se 

circunscrevam à comunidade acadêmica. 

É essencial a apropriação do debate pelas mais diversas comunidades, 

sobretudo, a população que é alvo maior da seletividade penal. Não se trata de 

questionar a existência da audiência – tendo em vista a sua importância como 

direito subjetivo da pessoa humana -, mas, sim, problematizar seu contexto de 

realização para que possam funcionar melhor no futuro, articuladas com outras 

medidas judiciais ou não.  

Além da reformulação do instituto, em um plano mais geral, é necessário 

se pensar acerca de novas formas de solução dos conflitos, que não reproduzam 

formas clássicas do poder e ultrapassem a ideia de um tribunal ou uma 

audiência, porquanto estes estão calcados na dicotomia entre o certo e o errado, 

o vencedor e o perdedor da batalha (MELLIM, 2010).  

Numa estrutura que se assemelha a uma guerra permanente, a divisão 

de trabalho – Polícia, Ministério Público, Juízes, Defensores – “reproduz sem 

cessar o modelo de um sistema em que os conflitos humanos são vistos sob a 

ótica da universalidade, mas acompanhada de uma perversa individualização 

seletiva” (MELLIM, 2010, p.259).  

Sendo assim, as audiências de custódia precisam estar acompanhadas 

de outros mecanismos, sobretudo aqueles que fortaleçam o controle da 

população sobre os atos judiciais para a construção de um judiciário mais 

democrático e, portanto, menos seletivo.  
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FORMULÁRIO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 

Pesquisador(a):       Nº. de controle:  

Nome do preso(a):  

Data e hora da audiência de custódia: __/__/__     _____: ______                  Sala de audiência:  

Juiz(a):                                                                                            Promotor(a): 

Defensor(a) Público(a):                               Advogado(a):  [ ] Constituído [ ] Ad doc [ ] Dativo/Pro-bono 

Nº processo: 

 

 

1. Da audiência de custódia 

1. A pessoa foi presa nas últimas 24 horas? [ ] Sim [ ] Não -  Há quanto tempo está presa? _______  

2. Quantas pessoas foram presas? [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 ou [ ] mais  

a. A audiência foi a mesma para todas? [ ] Sim [ ] Não, em separado 

b. A decisão de decretação de prisão preventiva/concessão de liberdade 

provisória/relaxamento do flagrante foi a mesma para todas? [ ] Sim [ ] Não 

3. A pessoa presa estava algemada durante a audiência? [ ] Sim [ ] Não  

a. Alguém (MP, defensor, juiz) pediu para que fossem retiradas as algemas?  

[ ] Sim [ ] Não  

b. O pedido foi deferido?   [ ] Sim [ ] Não 

4. Durante a audiência, havia agentes (PM, agentes penitenciários) na sala? [ ] Sim [ ] Não [ ]  

5. O juiz explicou por qual crime a pessoa foi presa? [ ] Sim [ ] Não 

6. O juiz explicou a finalidade da audiência de custódia? [ ] Sim [ ] Não  

7. O juiz fez as seguintes perguntas?  

a. Circunstâncias em que foi aprendido (por que, onde, o que fazia lá): [ ] Sim [ ] Não 

b. Idade do acusado: [ ] Sim  [ ] Não 

c. Residência fixa: [ ] Sim [ ] Não     

d. Trabalho do acusado:  [ ] Sim [ ] Não 

e. Se o trabalho é formal ou informal: [ ] Sim, R: ___________ [ ] Não 

f. Com quem mora: [ ] Sim, R: ________________ [ ] Não 

g. Gravidez (anotar se a gravidez era visível): [ ] Sim [ ] Não 

h. Se tem filhos ou dependentes financeiros:  [ ] Sim, R: ________________   [ ] Não 
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i. Antecedentes? [ ] Sim [ ] Não [ ] Afirmou sem perguntar  

j. Escolaridade? [ ] Sim  [ ] Não 

k. Renda? [ ] Sim  [ ] Não 

l. Estado civil? [ ] Sim   [ ] Não 

m. Local da ocorrência: [ ] Sim [ ] Não 

n. Uso de drogas: [ ] Sim, R: ________________  [ ] Não 

o. Em caso de uso de drogas, se deseja fazer tratamento: [ ] Sim [ ] Não 

R: [ ] Sim [ ] Não [ ] Já está em tratamento 

p. Mérito dos fatos (perguntou sobre detalhes)?  

[ ] Sim, explorou os fatos  [ ] Sim, depois ouviu em silêncio 

[ ] Não, ouviu em silêncio (relato espontâneo)  [ ] Não, pediu para a pessoa presa não relatar fatos  

8.  Alguma das respostas às questões enumeradas acima foi utilizada pelo MP em suas 

considerações finais? [ ] Sim  R: ________________  [ ] Não 

9. Alguma das respostas às questões enumeradas acima foi utilizada pela defesa em suas 

considerações finais? [ ] Sim  R: ________________  [ ] Não 

10. Alguma das respostas às questões enumeradas acima foi utilizada pelo juiz em sua decisão 

relativa à necessidade/legalidade da prisão? [ ] Sim R: ________________   [ ] Não 

11. Houve menção a maus antecedentes? [ ] Não 

Sim: [ ] pelo juiz [ ]  pelo promotor [ ] pelo defensor/advogado [ ] outra pessoa R:_________ 

a. Se sim, como foi mencionado?   

[ ] Inquérito em andamento 

[ ] Processo em andamento 

[ ] Condenação transitada em julgado em cumprimento 

[ ]  Condenação transitada em julgado com pena já cumprida 

[ ] Passagem pela Fundação CASA (infância e juventude) 

[ ] Passagem pela audiência de custódia  

[ ] outro, R: _____________________ 

12. Durante a audiência a pessoa presa confessou que cometeu o crime? 

[ ] Sim, espontaneamente [ ] Sim, porque pressionado pelo juiz 

[ ] Sim, porque pressionado pelo promotor [ ] Não confessou  [ ] Negou a prática do crime 

13. A audiência contribuiu para esclarecer eventual erro na identidade da pessoa presa? 

 [ ] Sim R: ________________   [ ] Não 
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14. A audiência contribui para esclarecer/diagnosticar algum problema de saúde (físico ou psíquico) 

ou gravidez?  

Sim: [ ] R: ________________    [ ] Não 

15. No caso de arbitramento de fiança pelo delegado: 

a. Houve reconsideração de fiança na audiência?  

[ ]  não, permaneceu o valor arbitrado pelo delegado 

[ ] sim, diminuiu o valor  [ ] sim, aumentou o valor  [ ] sim, houve isenção total 

b. Qual foi o valor final arbitrado pelo juiz em audiência? R: _________________ 

16. Qual foi o pedido formulado pelo Ministério Público? 

[ ] relaxamento do flagrante 

[ ] decretação da prisão preventiva 

[ ] liberdade provisória sem medida cautelar 

[ ] liberdade provisória com fiança 

[ ] liberdade provisória com outra medida cautelar 

[ ] liberdade provisória com fiança e outra medida cautelar 

[ ] liberdade provisória encaminhando ao CEAPIS 

17. Se pedida medida cautelar diversa da fiança, qual medida foi pedida?  

[ ] comparecimento periódico em juízo 

[ ] proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 

[ ] proibição de manter contato com pessoa determinada 

[ ] proibição de ausentar-se da comarca 

[ ] recolhimento domiciliar em período noturno 

[ ] suspensão do exercício da função pública 

[ ] internação provisória  

[ ] monitoramento eletrônico 

[ ] prisão domiciliar 

[ ] outras, R:  _______________________ 

 

2. Da decisão do juiz 

18. Decisão do juiz da audiência: 

[ ] relaxamento do flagrante 

[ ] decretação da prisão preventiva 

[ ] liberdade provisória sem medida cautelar 
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[ ] liberdade provisória com fiança 

[ ] liberdade provisória com outra medida cautelar 

[ ] liberdade provisória com fiança e outra medida cautelar 

19. Se aplicada medida cautelar diversa da fiança, qual medida foi aplicada?  

[ ] comparecimento periódico em juízo 

[ ] proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 

[ ] proibição de manter contato com pessoa determinada 

[ ] proibição de ausentar-se da comarca 

[ ] recolhimento domiciliar em período noturno 

[ ] suspensão do exercício da função pública 

[ ] internação provisória 

[ ] monitoramento eletrônico 

[ ] prisão domiciliar 

[ ] encaminhamento ao centro de assistência  

20. Como o juiz apresentou sua decisão à pessoa presa?  

[ ] Apenas comunicou o resultado 

[ ] Explicou seus motivos 

[ ] Não disse nada à pessoa presa 

21. Caso o juiz tenha mencionado sua decisão oralmente, qual a fundamentação apresentada? 

[ ] reincidência 

[ ] maus antecedentes 

[ ] gravidade abstrata do delito 

[ ] gravidade concreta do delito 

[ ] ausência de residência fixa 

[ ] falta de comprovação de emprego 

[ ] risco de fuga 

[ ] risco para o processo 

[ ] outro: R: __________________ 

22. Como a decisão foi materializada: [ ] Áudio [ ] Vídeo [ ] Taquigrafia [ ] Reduzida a termo  

 

3. Do direito de Defesa 

23. Em que momento o preso (a) foi instruído e se comunicou com seu defensor? 

[ ] Antes da audiência [ ] Durante a audiência [ ] Na delegacia 
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24. Em que local se deu a conversa com o advogado/defensor? 

[ ] Na carceragem [ ] Em sala reservada [ ] Na porta da sala de audiência/corredor 

[ ] Na delegacia [ ] Outro, R: ________________    

25. Quanto tempo durou esta conversa? _____________ 

26. O contato com o advogado/defensor foi reservado? [ ] Sim [ ] Não, a escolta estava junto 

 

4. Dos maus tratos e tortura 

27. O preso foi perguntado sobre maus tratos, agressões físicas, tortura e ameaças durante a prisão?  

[ ] Sim, pelo juiz [ ] Sim, pelo MP [ ] Sim, pela defesa [ ] Não [ ] Não, mas falou espontaneamente 

28. O preso relatou maus tratos, agressões físicas, tortura e ameaças durante a prisão? 

[ ] Sim [ ] Não 

29. Em caso de relato de maus tratos, agressões físicas, tortura e ameaças pelo preso, a quem ele 

imputou a acusação: 

[ ] Polícia Militar [ ] Polícia Civil [ ] Guarda Metropolitana [ ] Segurança privado [ ] outros, R:________ 

30. Em caso de relato de maus tratos, agressões físicas, tortura e ameaças pelo preso, onde, segundo 

o preso, teria se dado a agressão: 

[ ] Na rua [ ] Na viatura [ ] Na delegacia [ ] Na unidade prisional [ ] Na carceragem do fórum  

[ ] outros, R: ___________________ 

31. Havia indícios físicos (hematomas, machucados, membros quebrados, cortes) que evidenciam 

alguma agressão que pode ter ocorrido no momento da prisão?  

[ ] Sim R: ________________    [ ] Não 

32. Qual foi o procedimento adotado pelo juiz após a identificação de abuso? 

[ ] Encaminhou ofício ao órgão competente [ ] Qual órgão _________________________ 

[ ] Não encaminhou ofício ao órgão competente 

[ ] Outro pronunciamento 

Nº do procedimento aberto: _______________________ 

33. Em caso de agressão, o preso foi atendido por um médico?  

[ ] Sim, antes da audiência [ ] Sim, depois da audiência [ ] Não [ ] Informação desconhecida  
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FORMULÁRIO – ACESSO AOS AUTOS 

 

 

Pesquisador(a):       Nº. de controle:  

Nome do preso(a):  

Data e hora da audiência de custódia: __/__/__     _____: ______                  Sala de audiência:  

Juiz(a):                                                                                            Promotor(a): 

Defensor(a) Público(a):       Advogado(a):  [ ] Constituído [ ] Ad doc [ ] Dativo/Pro-bono 

Nº processo: 

 

 

1. Dados socioeconômicos 

1. Idade da pessoa presa  ________ 

2. Cor da pessoa presa segundo o Boletim de Ocorrência:  

[ ] Preta [ ] Parda [ ] Branca [ ] Amarela [ ] Indígena 

3. Estrangeiro? [ ] Não   [ ] Sim, país de origem: _______________   

4. Naturalidade: _______________ 

5. Estado civil: [ ] solteiro [ ] casado [ ] amasiado/convivente [ ] separado/divorciado [ ] viúvo 

6. Escolaridade:  [ ] fundamental incompleto [ ] fundamental completo [ ] 1º grau incompleto  [ ] 1º 

grau completo [ ] 2º grau incompleto [ ] 2º grau completo [ ] ensino superior  

7. Profissão: __________________ 

8. Residência fixa: ______________ 

9. Renda: [ ] Menos de um salário mínimo [ ] Um salário mínimo [ ] Dois salários mínimos [ ] Mais de 

dois salários mínimos [ ] Inexistente [ ] Auxílio do governo [ ] Dado prejudicado 

 

2. Do auto de prisão em flagrante 

10. Data da prisão: __/__/__  

11. Hora da prisão: ___:___ 

12. Local da ocorrência:  

[ ] Via pública [ ] Estabelecimento comercial  [ ] Residência [ ] Outro, R: __________________ 

13. Advogado presente na Delegacia: [ ] Sim [ ] Não 
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14. Crime que deu origem ao flagrante: 

[ ] Tráfico 

[ ] Roubo 

[ ] Furto 

[ ] Receptação 

[ ] Outros, R: ___________________ 

15. Há registro da versão da pessoa presa na documentação consultada?  

[ ] Sim [ ] Não, usou do seu direito de permanecer em silêncio [ ] Não há menção à versão da pessoa 

presa  

16. Há registro de confissão do preso?  

[ ] Sim, para os policiais que efetuaram a prisão em flagrante [ ] Sim, para os policiais na delegacia [ ] 

Não há menção à confissão da pessoa presa  

17. A vítima declarou ter reconhecido a pessoa presa? [ ] Sim [ ] Não 

18. Há menção ao uso de arma em algum depoimento? [ ] Sim Qual: __________ [ ] Não 

a. Houve apreensão de arma ? [ ] Sim Qual: ____________ [ ] Não 

19. Houve apreensão de droga? [ ] Não [ ] Sim  Qual? [ ] Maconha [ ] Cocaína [ ] Crack  

[ ] Outras, R:__________  

20. Foi preso por: [ ] Polícia Militar [ ] Polícia Civil [ ] Guarda Metropolitana [ ] Polícia Federal  

[ ] Outro, R:___________ 

21. Qual a razão da abordagem: 

[ ] atitude suspeita 

[ ] denúncia anônima 

[ ] ponto de tráfico 

[ ] denúncia identificada 

[ ] interceptação telefônica 

[ ] investigação prévia 

[ ] agente infiltrado 

[ ] fuga 

[ ] mandado de prisão 

[ ] outra, R:___________________________ 

22. Há testemunhas no flagrante além dos policiais? Sim: [ ] A(s) vítima(s) [ ] Outras, R:______ [ ] Não  

23. Houve participação de menores nos fatos investigados? [ ] Sim [  ]Não 

24. Qual o registro na folha de antecedentes criminais?  
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[ ] inquérito policial em andamento 

[ ] sentença restritiva de direitos 

[ ] recorrendo em liberdade 

[ ] ainda em cumprimento de pena  

[ ] foragido 

[ ] outro, R: _____________________ 

25. Qual a fundamentação apresentada pelo juiz em sua decisão escrita? 

[ ] reincidência 

[ ] maus antecedentes 

[ ] gravidade abstrata do delito 

[ ] gravidade concreta do delito 

[ ] ausência de residência fixa 

[ ] falta de comprovação de emprego 

[ ] risco de fuga 

[ ] risco para o processo 

[ ] outro: R: __________________ 

26. Há encaminhamento para apuração de violência policial? [ ] Sim [ ] Não 

27. Caso tenha passado por um médico para averiguação de maus tratos policiais, identificar o 

resultado do exame:  

[ ] agressão de natureza leve  

[ ] agressão de natureza grave 

[ ] nenhuma agressão constatada 
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Questionário de acesso aos autos 

Número de controle Data da audiência 
Sala da audiência ou número 

do processo
Juiz(a) Promotor(a) Defensor(a) Advogado(a)

MARÇO

1 9/3/2016, 15:40 010317519.2016.8.20.0001 Guilherme Newton do Monte Pinto Yvelise Nery da Costa DEFENSOR PÚBLICO

2 9/3/2016, 16h 0103200.32.2016.8.20.0001 Guilherme Newton do Monte Pinto Yvelise Nery da Costa DEFENSOR PÚBLICO

3 11/3/2016, 14:45 0103449.8.2016.8.20.0001 Guilherme Newton do Monte Pinto Yvelise Nery da Costa DEFENSOR PÚBLICO

4 11/03/2016, 0103449.2016.8.20.0001 Guilherme Newton do Monte Pinto Yvelise Nery da Costa DEFENSOR PÚBLICO

5 15/3/2016, 14:40 0103618-67.2016.8.20.0001 Rogério Januário de Siqueira PREJUDICADO PREJUDICADO Advogado constituído

6 15/3/2016, 15:30 0103614-30.2016.8.20.0001 Rogério Januário de Siqueira PREJUDICADO DEFENSOR PÚBLICO

7 16/3/2016, 14:30 0103692-24.2016.8.20.0001 Rogério Januário de Siqueira Tibério César Fernandes PREJUDICADO Advogado constituído

8 16/3/2016, 15h 0103712-15.2016.8.20.0001 Rogério Januário de Siqueira Tibério César Fernandes PREJUDICADO Advogado constituído

9 18/3/2016, 14:50 01058664-63.2016.8.20.0001 Rogério Januário de Siqueira Hayssa Kynie Medeiros Jardim DEFENSOR PÚBLICO

10 18/3/2016, 15:30 0103869-85.2016.8.20.0001 Rogério Januário de Siqueira Hayssa Kynie Medeiros Jardim DEFENSOR PÚBLICO

11 18/3/2016, 15:35 0103898-38.2016.8.20.0001 Rogério Januário de Siqueira Maria Danielle Simões Veras Ribeiro ADVOGADO PRIVADOAdvogados constituídos: iago Neves da Silva e Bruno Cavalcanti Teixeira

12 19/3/2016, 16h 0103896-68.2016.8.20.0001 Rogério Januário de Siqueira Maria Danielle Simões Veras Ribeiro DEFENSOR PÚBLICO

13 19/3/2016, 16:30 0103899-23.2016.8.20 Rogério Januário de Siqueira Maria Danielle Simões Veras Ribeiro DEFENSOR PÚBLICO

14 21/3/2016, 16:30 0103950-34.2016.8.20.0001 José Armando Ponte Dias Júnior Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

15 22/03/2016, 15:30 0104037-87.2016.8.200001 José Armando Ponte Dias Júnior Jorge Augusto de Macedo Tonel PREJUDICADO Advogado constituído

16 24/03/2016, 15:34 0102126-13.2016.8.20.0001 Raimundo Calyle de Oliveira Costa Silvio Abbade Macias DEFENSOR PÚBLICO

17 25/03/2016, 15:45 0104136-57.2016.8.20.0001 Raimundo Calyle de Oliveira CostaMariana Rabelo Cunha Melo de Sá PREJUDICADO Advogado constituído

18 26/03/2016, 14:30 0104149-56.2016.8.20.0001 José Armando Ponte Dias JúniorMarise Medeiros Siqueira de Araújo ADVOGADO PRIVADOAdvogado constituído Francisco Maximiliano da Silva

19 26/03/2016, 15:02 0104152-11.2016.8.20.0001 José Armando Ponte Dias JúniorMarise Medeiros Siqueira de Araújo ADVOGADO PRIVADOadvogado constituído Jorge Clemerson Silva de Souza

20 28/03/2016, 0104237-94.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Dalila Rocha de Melo DEFENSOR PÚBLICO

21 28/03/2016, 15:45 0104239-64.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Dalila Rocha de Melo PREJUDICADO Advogado constituído

22 29/03/16, 14:30 0104293-30.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Dalila Rocha de Melo DEFENSOR PÚBLICO

23 29/03/2016, 15:00 0104305-44.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Dalila Rocha de Melo PREJUDICADO Advogado constituído

24 30/03/2016, 14:54 0104403-29.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Dalila Rocha de Melo PREJUDICADO Advogado constituído

25 30/03/2016, 15:50 0104412-88.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Dalila Rocha de Melo DEFENSOR PÚBLICO

26 30/03/2016, 16:31 0104418-95.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Dalila Rocha de Melo DEFENSOR PÚBLICO

27 30/03/2016 0104406-81.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Dalila Rocha de Melo DEFENSOR PÚBLICO

ABRIL

1 01/04/2016, 15:00 0104575-68.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Adália prej DEFENSOR PÚBLICO

2 02/04/2016, 18:00 0104686-52.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Genivaldo de Sousa Figueiredo DEFENSOR PÚBLICO

3 03/04/2016, 14:35 0104689-07.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Rebecca M. Bezerra DEFENSOR PÚBLICO

4 03/04/2016, 15:33 010469-89.2016.8.20.0001 Ada Maria da Cunha Galvão Rebecca M. Bezerra DEFENSOR PÚBLICO

5 04/04/2016, 15:20 0104713-35.2016.8.20.0001 Ivanaldo Bezerra dos Santos Carlos Sérgio Tinoco Gomes DEFENSOR PÚBLICO

6 05/04/2016 0104777-45.2016.8.20.0001 Ivanaldo Bezerra dos Santos Carlos Sérgio Tinoco Gomes DEFENSOR PÚBLICO

7 05/04/2016, 15:20 0104777-45.2016.8.20.0001 Ivanaldo Bezerra dos Santos Carlos Sérgio Tinoco Gomes DEFENSOR PÚBLICO

8 06/04/2016, 14:40 0104856-24.2016.8.20.0001 Ivanaldo Bezerra dos Santos Carlos Sérgio Tinoco Gomes PREJUDICADO advogado constituído

9 06/04/2016 15:12 0104866-68.2016.8.20.0001 Ivanaldo Bezerra dos Santos Carlos Sérgio Tinoco Gomes DEFENSOR PÚBLICO

10 08/4/2016, 14:00 0105061-53.2016.8.20.0001 Ivanaldo Bezerra dos Santos Carlos Sérgio Tinoco Gomes DEFENSOR PÚBLICO

11 06/04/2016, 15:30 0105069-30.2016.8.20.0001 Ivanaldo Bezerra dos Santos Carlos Sérgio Tinoco Gomes ADVOGADO PRIVADOadvogada constituída: Moisés Brito da Nóbrega 

12 12/04/2016, 14:40 0105273-74.2016.8.20.0001 Ana Emmanuela Rocha Luís Eduardo Marinho Costa DEFENSOR PÚBLICO

13 12/04/2016, 15:10 0105273-74.2016.8.20.0001 Ana Emmanuela Rocha Luís Eduardo Marinho Costa DEFENSOR PÚBLICO

14 12/04/2016, 17:30 015170-67.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira FernandesFernando Batista de Vasconcelos DEFENSOR PÚBLICO

15 13/04/2016, 14:55 0105354-23.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira FernandesFernando Batista de Vasconcelos DEFENSOR PÚBLICO

16 13/04/2016, 15:30 0105385-43.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira FernandesFernando Batista de Vasconcelos DEFENSOR PÚBLICO

17 15/04/2016, 15:30 0105506-71.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira FernandesFernando Batista de Vasconcelos DEFENSOR PÚBLICO

18 15/04/16, 15:50 0105518-85.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira FernandesFernando Batista de Vasconcelos ADVOGADO PRIVADOadvogado constituído: André Dantas de Araújo

19 16/04/2016, 17:00 0105534-39.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira FernandesFernando Batista de Vasconcelos DEFENSOR PÚBLICO

21 17/04/2016, 14:20 0105537-91.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira Fernandes José Alves da Silva DEFENSOR PÚBLICO

22 17/04/2016, 15:27 0105557-82.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira Fernandes josé Alves da Silva ADVOGADO PRIVADOadvogado constituído: André Dantas de Araújo

23 17/4/16, 16:00 0105553-45.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira Fernandes José Alves da Silva ADVOGADO PRIVADO advogado constituído

24 17/04/2016 0105554-30.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira Fernandes José Alves da Silva DEFENSOR PÚBLICO

25 17/04/2016 0105554-30.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira Fernandes José Alves da Silva DEFENSOR PÚBLICO

26 17/04/2016 0105558-67.2016.8.20.0001 Emanuela Cristina Pereira Fernandes José Alves da Silva DEFENSOR PÚBLICO

27 19/04/16, 15:00 0105653-97.2016.8.20 Henrique Baltazar Jorge Augusto de Macedo Tonel ADVOGADO PRIVADO advogado constituído

28 19/04/2016, 15:30 0105560-34.2016.8.20.0001 Henrique Baltazar Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

29 20/04/2016, 14:21 0105749-15.2016.8.20.0001 Henrique Baltazar Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

30 20/04/2016, 15:00 0105748-30.2016.8.20.0001 Henrique Baltazar Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

31 22/04/2016 0105919-84.2016.8.20.0001 Henrique Baltazar Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

32 23/04/2016, 14:20 0105963-06.2016.8.20.0001 Azevedo Amilton Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

33 23/04/2016, 15:00 0105963-06.2016.8.20.0001 Azevedo Amilton Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

34 23/04/2016, 15:30 0105962-21.2016.8.20.0001 Azevedo Amilton Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

35 23/04/16, 15:30 0205962-21.2016.8.20.0001 Azevedo Amilton Jorge Augusto de Macedo Tonel DEFENSOR PÚBLICO

36 24/04/2016 0105971-80.2016.8.20.0001 Azevedo Amilton José Braz ADVOGADO PRIVADOadvogado constituído: Thales de Lima Filho

37 24/04/2016 0105972-65.2016.8.20.0001 Azevedo Amilton José Braz DEFENSOR PÚBLICO

38 28/04/16, 14:30 0106236-82.2016.8.20.0001 Lena Rocha Benilton de Lima DEFENSOR PÚBLICO

39 28/04/2016, 15:20 0106171-87.2016.8.20.0001 Lena Rocha Benilton de Lima DEFENSOR PÚBLICO

40 30/04/2016, 15:00
0106341-59.8.20.0001

Lena Rocha AUSENTE ADVOGADO PRIVADO

41 30/04/2016,  15:20 0106334-67.2016.8.20.0001 Lena Rocha AUSENTE ADVOGADO PRIVADO

42 30/04/2016,  16:15 0106340-74.2016.8.20.0001 Lena Rocha AUSENTE DEFENSOR PÚBLICO



Questionário de acesso aos autos

Nome do preso(a)
1. Idade do 

preso

2. Cor do 

preso

4. 

Naturalidade
5. Estado civil 6. Escolaridade 7. Profissão

8. 

Residênci

a 

9. Renda
10. Data da 

prisão

11. Hora da 

prisão

12. Local da 

ocorrência

13. 

Advogado 

presente 

na 

delegacia

Ricardo da Silva 25-35 PREJUDICADO RN SOLTEIRO PREJUDICADO Autônomo prej menos de 1 salário mínimo 08/03/2016 MANHÃ PÚBLICO não

Emerson Thiago Rabelo 25-35 PRETA RN AMASIADO PREJUDICADO Peão prej PREJUDICADO 08/03/2016 NOITE PÚBLICO não

Wilson de Souza Lima 25-35 PREJUDICADO PREJUDICADO SOLTEIRO FUNDAMENTAL INCOMPLETO Informal (bicos) sim menos de 1 salário mínimo 10/03/2016 NOITE PRIVADO sim

Tadeu dos Santos Coelho 50 BRANCA FORA DO RN CASADO PREJUDICADO Servidor Público Federal sim PREJUDICADO 11/03/2016 MADRUGADA PÚBLICO prej

Ryslei Lázaro da Silva PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

Ronaldo Cardoso da Silva PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

Alison Fernando Rodrigues Pereira -20 PARDA PREJUDICADO SOLTEIRO FUNDAMENTAL INCOMPLETO Servente de pedreiro sim PREJUDICADO 14/03/2016 TARDE PRIVADO sim

José Souza dos Santos 40-50 PARDA PREJUDICADO SOLTEIRO PREJUDICADO Soldador sim PREJUDICADO 16/03/2016 MADRUGADA PÚBLICO sim

Ozeas Camilo Silva da Apresentação -20 PREJUDICADO RN AMASIADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO Desocupado sim PREJUDICADO 17/03/2016 NOITE PÚBLICO não

Francisco Edson da Silva Cassemiro 20-30 PARDA RN AMASIADO ALFABETIZADO Auxiliar de veterinário sim PREJUDICADO 17/03/2016 NOITE PRIVADO não

Gustavo da Silva Dantas 20-30 PREJUDICADO PREJUDICADO SOLTEIRO PREJUDICADO Auxiliar de cozinha sim PREJUDICADO 18/03/2016 TARDE PÚBLICO não

Jailson Matheus Silva Vital -20 PARDA PREJUDICADO CASADO PREJUDICADO pintor sim, em Igapó PREJUDICADO 18/03/2016 PREJUDICADO PRIVADO não

Jussier Fernandes dos Santos 30-40 BRANCA RN AMASIADO FUNDAMENTAL INCOMPLETOgarçom de barraca de praia sim menos de 1 salário mínimo 18/03/2016 PREJUDICADO PÚBLICO não

Kergenildo Soares Damasceno 30-40 PREJUDICADO RN CASADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO prej sim PREJUDICADO 20/03/2016 MANHÃ PRIVADO não

Lucas Dias de lima -20 PARDA RN SOLTEIRO FUNDAMENTAL INCOMPLETOflorista e planatdor de gramasim, em Pajaçura PREJUDICADO 21/03/2016 MANHÃ PÚBLICO não

João Maria Carvalho da Silva 30-40 BRANCA PREJUDICADO PREJUDICADO MÉDIO COMPLETO comerciante sim PREJUDICADO 24/03/2016 MANHÃ PÚBLICO não

Alyson Florencio de Oliveira -20 PREJUDICADO RN PREJUDICADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO pedreiro sim PREJUDICADO 24/03/2016 NOITE PRIVADO sim

Edilson Barbalho -20 BRANCA PREJUDICADO SOLTEIRO PREJUDICADO vendedor de cachorro quente sim PREJUDICADO 26/03/2016 MADRUGADA PRIVADO não

Diego Matheus Queiroz da Silva -20 BRANCA PREJUDICADO SOLTEIRO PREJUDICADO manutenção de computador e celularsim PREJUDICADO 25/03/2016 MANHA PRIVADO sim

Maria das Dores Costa Nascimento 40-50 PARDA RN CASADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO diarista sim menos de 1 salário mínimo 27/03/2016 NOITE PRIVADO não

 Carlos Cézar Medeiros Rocha 20-30 BRANCA RN CASADO MÉDIO COMPLETO motoboy e corretor sim mais de 2 salários mínimos 27/03/2016 NOITE PRIVADO não

Sérgio Erik Neves 20-30 PREJUDICADO PREJUDICADO SOLTEIRO FUNDAMENTAL INCOMPLETO bicos sim menos de 1 salário mínimo 29/03/2016 MADRUGADA PÚBLICO não

Wenzel Christiano Silva do Nascimento 20-30 BRANCA RN AMASIADO PREJUDICADO embalador sim, Guarapes Natal PREJUDICADO 28/03/2016 TARDE PRIVADO não

Sandro da Silva Melo 30-40 PARDA RN SOLTEIRO PREJUDICADO ASG sim, Brasília Teimosa PREJUDICADO 29/03/2016 TARDE PÚBLICO sim

Ivanaldo Custódio Coelho -20 PARDA RN SOLTEIRO PREJUDICADO servente de pedreiro não PREJUDICADO 29/03/2016 TARDE PÚBLICO não

Raquel Borges da Silva -20 PARDA RN SOLTEIRO PREJUDICADO prej sim PREJUDICADO 29/03/2016 TARDE PÚBLICO não

Luan de Almeida da Silva 20-30 PARDA RN SOLTEIRO PREJUDICADO estudante sim PREJUDICADO 29/03/2016 MANHÃ PRIVADO não

Welber Bezerra -20 PREJUDICADO RN CASADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO pintor sim, Mãe Luíza PREJUDICADO 31/03/2016 TARDE PÚBLICO não 

Rodolfo Rodrigues dos Santos 20-30 PARDA RN AMASIADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO servente prej um salário mínimo 01/04/2016 MADRUGADA PÚBLICO não 

Ricardo da Silva 40-50 PARDA RN SOLTEIRO ALFABETIZADO flanelinha sim PREJUDICADO 02/04/2016 NOITE PRIVADO não 

Marcelo Rocha da Silva 20-30 PARDA RN SOLTEIRO ALFABETIZADO garçom sim um salário mínimo 03/04/2016 MANHÃ PÚBLICO não 

Macklleidy de Freitas -20 PARDA RN SOLTEIRO FUNDAMENTAL INCOMPLETO garota de programa sim, Parnamirim PREJUDICADO 04/04/2016 MADRUGADA PÚBLICO não 

Kelly Cardoso da Costa PREJUDICADO PRETA RN DIVORCIADO PREJUDICADO desempregadasim, Vila de Ponta NegraPREJUDICADO 04/04/2016 TARDE PÚBLICO não 

Leandro Carlos da Silva 20-30 PRETA RN DIVORCIADO PREJUDICADO garçom sim, Vila de Ponta NegraPREJUDICADO 04/04/2016 TARDE PRIVADO não 

Jackeline Soares da Silva 20-30 PARDA PREJUDICADO AMASIADO PREJUDICADO pequeno comerciante informal sim PREJUDICADO 05/04/2016 TARDE PRIVADO sim

Eudsin de Brito da Silva 30-40 BRANCA PREJUDICADO SOLTEIRO MÉDIO INCOMPLETO possui uma produtora sim PREJUDICADO 05/04/2016 TARDE PÚBLICO sim

Jean dos Santos 40-50 PRETA RN SOLTEIRO PREJUDICADO flanelinha sim, Favela do Japão PREJUDICADO 07/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Leodécio Jeremias da Silva Filho 20-30 PREJUDICADO RN CASADO MÉDIO COMPLETOvendedor (atualmente vive do seguro desemprego)prej PREJUDICADO 05/04/2016 TARDE PRIVADO não

Dayse Kelly da Costa Germano 20-30 PRETA RN SOLTEIRO MÉDIO INCOMPLETO desempregada prej SEM RENDA 11/04/2016 NOITE PÚBLICO não

Fabiano da Silva 20-30 PRETA RN SOLTEIRO MÉDIO INCOMPLETO vendedor ambulante sim PREJUDICADO 11/04/2016 NOITE PÚBLICO não

Maykon Douglas Tertuliano da Silva 20-30 PARDA RN AMASIADO FUNDAMENTAL INCOMPLETOprofessor de capoeira sim um salário mínimo 11/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Roberto Eugênio de Medeiros 50 BRANCA PREJUDICADO AMASIADO PREJUDICADO representante comercial sim PREJUDICADO 12/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Luciano Sales Gomes 30-40 PARDA PREJUDICADO AMASIADO PREJUDICADO mecânico sim PREJUDICADO 12/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Janielson Marques dos Santos 30-40 BRANCA RN AMASIADO FUNDAMENTAL INCOMPLETOdescarregador de caminhãonão (morador de rua) PREJUDICADO 14/04/2016 NOITE PÚBLICO não

Dara Dayane Alves de Paula -20 PREJUDICADO RN SOLTEIRO ALFABETIZADO vendedora ambulante de roupas sim PREJUDICADO 14/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Tiago Cunha de Lima 20-30 BRANCA PREJUDICADO SOLTEIRO MÉDIO COMPLETO desempregada não menos de 1 salário mínimo prej PREJUDICADO PREJUDICADO não

Carlos Daniel Lima da Silva -20 PREJUDICADO FORA DO RN PREJUDICADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO servente sim, Nova Cidade Natal SEM RENDA 14/04/2016 MANHÃ PÚBLICO não

Francisco Robson da Silva 30-40 PREJUDICADO RN AMASIADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO auxiliar de mecânico sim, Mãe Luíza PREJUDICADO 17/04/2016 MADRUGADA PRIVADO sim

Emiliano Rennan Andrade Aquino -20 PREJUDICADO RN SOLTEIRO SUPERIOR INCOMPLETO estudante sim, Lagoa Nova SEM RENDA 16/04/2016 NOITE PRIVADO sim

Luis Felípe de Oliveira -20 PREJUDICADO PREJUDICADO AMASIADO PREJUDICADO ambulante sim, Praia do Meio, NatalPREJUDICADO 16/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Max Jordan Souza de Oliveira -20 PREJUDICADO PREJUDICADO SOLTEIRO PREJUDICADO sem profissão sim, Petrópolis SEM RENDA 16/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Eloi Miranda de Oliveira -20 PREJUDICADO RN DIVORCIADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO sem profissão prej PREJUDICADO 16/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Elidiane Ivo Fabrício 20-30 PREJUDICADO RN AMASIADO PREJUDICADO diarista sim PREJUDICADO 18/04/2016 TARDE PRIVADO sim

Wallace Bruno da Silva -20 PARDA RN SOLTEIRO PREJUDICADO prej não, morador de rua SEM RENDA 16/04/2016 MANHÃ PÚBLICO não

Antônio Marcos Camilo da Silva -20 PRETA PREJUDICADO AMASIADO FUNDAMENTAL COMPLETO Autônomo sim PREJUDICADO 19/04/2016 TARDE PÚBLICO sim

Guilherme Felipe de Araújo Piloto 30-40 BRANCA PREJUDICADO DIVORCIADO PREJUDICADO empresário sim PREJUDICADO 19/04/2016 NOITE PÚBLICO sim

Anderson Santos da Silva 20-30 BRANCA RN CASADO MÉDIO COMPLETO auxiliar de fotógrafo sim menos de salário mínimo 21/04/2016 NOITE PRIVADO não

Jefferson Araújo da Silva 20-30 PREJUDICADO RN SOLTEIRO PREJUDICADO estudante sim PREJUDICADO 22/04/2016 NOITE PÚBLICO não

André Rodrigues Barbosa 20-30 PREJUDICADO RN AMASIADO PREJUDICADO prej prej PREJUDICADO 22/04/2016 NOITE PÚBLICO não

Shirleyde Barbosa de Lima 40-50 PREJUDICADO RN AMASIADO PREJUDICADO diarista sim PREJUDICADO 22/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Mailton Delfino da Silva PREJUDICADO PREJUDICADO RN AMASIADO PREJUDICADO chaveiro sim PREJUDICADO 22/04/2016 TARDE PÚBLICO não

João Henrique Massud de Brito 20-30 PREJUDICADO RN AMASIADO PREJUDICADO vendedor ambulante prej PREJUDICADO 23/04/2016 MANHÃ PRIVADO não

José Wilson Cruz de Farias -20 PREJUDICADO RN PREJUDICADO PREJUDICADO auxiliar de pedreiro sim PREJUDICADO 23/04/2016 TARDE PÚBLICO não

Isabelly Izidio da Silva Matins -20 PARDA RN SOLTEIRO PREJUDICADO prej prej PREJUDICADO 28/04/2016 TARDE PÚBLICO sim (defensor público)

Joaquim Pedro da Silva Neto 30-40 PREJUDICADO RN SOLTEIRO FUNDAMENTAL INCOMPLETO mecânico sim PREJUDICADO 27/04/2016 TARDE PÚBLICO sim (defensor público)

Glauber Átila Mendes da Silva -20 BRANCA RN SOLTEIRO FUNDAMENTAL INCOMPLETO prej prej PREJUDICADO 29/04/2016 TARDE PRIVADO não

Françoes Mateus Mendes -20 PARDA RN SOLTEIRO FUNDAMENTAL COMPLETO prej prej PREJUDICADO 29/04/2016 TARDE PRIVADO não

João Batista Pereira da Silva 40-50 PRETA RN AMASIADO FUNDAMENTAL INCOMPLETO prej sim, Pajuçara PREJUDICADO 29/04/2016 MANHÃ PÚBLICO não



Questionário de acesso aos autos

14. Crime que deu 

origem ao flagrante

15. Há registro da versão da 

pessoa presa na documentação 

consultada? 

16. Há registro de confissão do preso? 

17. A vítima 

declarou ter 

reconhecido 

a pessoa 

presa? 

18. Há menção ao uso 

de arma em algum 

depoimento? 

18.a. Houve 

apreensão de 

arma?

19. Houve 

apreensão de 

droga? 

20. Foi preso 

por: 

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa sim PREJUDICADO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa sim PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO

PATRIMONIAL não, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa sim SIM SIM (BRANCA) NÃO POLÍCIA MILITAR

TRÂNSITO sim sim, para os policiais efetuaram o flagrante sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO

MARIA DA PENHA PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO

ARMA sim sim, para os policiais efetuaram o flagrante SIM SIM NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policias na delegacia sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais na delegacia sim SIM SIM NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais na delegacia sim NÃO NÃO NÃO VÍTIMA

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa não SIM NÃO NÃO POLÍCIA CIVIL

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa SIM SIM NÃO POLÍCIA CIVIL

MARIA DA PENHA prej prej sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA CIVIL

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa não NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

ARMA sim sim, para os policiais na delegacia SIM NÃO MACONHA POLÍCIA CIVIL

PATRIMONIAL não há menção à versão da pessoa presa não há menção à confissão da pessoa presa SIM NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

TRÁFICO sim sim, para os policiais na delegacia NÃO NÃO MACONHA POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa sim SIM NÃO NÃO POLÍCIA CIVIL

TRÁFICO não, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa NÃO NÃO COCAÍNA POLÍCIA CIVIL

ABANDONO DE INCAPAZ prej não há menção à confissão da pessoa presa sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

ESTUPRO sim não há menção à confissão da pessoa presa sim NÃO NÃO NÃO PREJUDICADO

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa prej NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

ARMA, PATRIMONIAL E TRÁFICO sim não há menção à confissão da pessoa presa SIM SIM COCAÍNA POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa não NÃO NÃO NÃO POLÍCIA CIVIL

TRÁFICO sim sim, para os policiais na delegacia NÃO NÃO MACONHA POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

ARMA sim não há menção à confissão da pessoa presa SIM sim NÃO POLÍCIA MILITAR

TRÁFICO sim sim, para os policiais na delegacia NÃO NÃO CRACK POLÍCIA MILITAR

ARMA sim sim, para os policiais na delegacia PREJUDICADO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

MARIA DA PENHA sim não há menção à confissão da pessoa presa sim SIM SIM (BRANCA) NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais que efetuaram a prisão em flagrante sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa NÃO SIM NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais na delegacia sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA CIVIL

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa prej NÃO NÃO NÃO POLÍCIA CIVIL

TRÁFICO sim não há menção à confissão da pessoa presa NÃO SIM CRACK POLÍCIA CIVIL

TRÁFICO E PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa NÃO NÃO COCAÍNA POLÍCIA CIVIL

TRÁFICO sim sim, para os policiais na delegacia NÃO NÃO CRACK POLÍCIA CIVIL

TRÁFICO sim não há menção à confissão da pessoa presa NÃO NÃO MACONHA POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL não, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais na delegacia prej NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

TRÁFICO sim não há menção à confissão da pessoa presa NÃO SIM MACONHA POLÍCIA CIVIL

HOMICÍDIO (TENTADO) sim sim, para os policiais na delegacia sim SIM SIM (BRANCA) NÃO POLÍCIA MILITAR

MARIA DA PENHA prej sim, para os policiais na delegacia sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL prej sim, para os policiais na delegacia não NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais que efetuaram a prisão em flagrante NÃO NÃO NÃO PREJUDICADO

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais na delegacia não NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL não, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa SIM SIM MACONHA POLÍCIA MILITAR

TRÂNSITO não, usou do seu direito de permanecer em silêncio sim, para os policiais na delegacia não NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

TRÁFICO não, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa PREJUDICADO SIM CRACK POLÍCIA MILITAR

TRÁFICO sim não há menção à confissão da pessoa presa NÃO SIM CRACK POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais na delegacia não NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

TRÁFICO não, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa prej NÃO NÃO MACONHA POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim sim, para os policiais na delegacia sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL sim não há menção à confissão da pessoa presa sim SIM SIM NÃO POLÍCIA MILITAR

FALSIDADE IDEOLÓGICAnão, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa não NÃO NÃO NÃO POLÍCIA CIVIL

MARIA DA PENHA sim sim, para os policiais na delegacia sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL prej prej prej PREJUDICADO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL não, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa sim SIM NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

TRÁFICO sim não há menção à confissão da pessoa presa prej NÃO NÃO CRACK POLÍCIA MILITAR

TRÁFICO sim não há menção à confissão da pessoa presa rej NÃO NÃO CRACK POLÍCIA MILITAR

MARIA DA PENHA sim sim, para os policiais na delegacia sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

PATRIMONIAL nãu, usou do seu direito de permanecer em silêncionão há menção à confissão da pessoa presa sim NÃO NÃO NÃO POPULARES

PATRIMONIAL sim prej sim SIM SIM NÃO POLÍCIA MILITAR

ARMA sim sim, para os policiais na delegacia prej SIM SIM NÃO POLÍCIA MILITAR

ARMA sim não há menção à confissão da pessoa presaprej (não consta termo de reconhecimento) SIM SIM NÃO POLÍCIA MILITAR

ARMA sim não há menção à confissão da pessoa presa prej SIM SIM NÃO POLÍCIA MILITAR

MARIA DA PENHA sim não há menção à confissão da pessoa presa sim NÃO NÃO NÃO POLÍCIA MILITAR

SIM



Questionário de acesso aos autos

21. Qual a razão da 

abordagem:

22. Há 

testemunhas no 

flagrante além 

dos policiais? 

23. Houve 

participação de 

menores nos 

fatos 

investigados? 

24. Qual o registro na 

folha de antecedentes 

criminais? 

25. Qual a fundamentação 

apresentada pelo juiz em sua decisão 

escrita?

26. Há encaminhamento para 

apuração de violência policial? 

27. Caso tenha passado por um 

médico para averiguação de 

maus tratos policiais, identificar 

o resultado do exame: 

DENÚNCIA ANÔNIMA OUTROS SIM NADA CONSTA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

PREJUDICADO VÍTIMA NÃO NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO AGRESSÃO DE NATUREZA LEVE

DENÚNCIA IDENTIFICADA OUTROS NÃO NADA CONSTA PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA OUTROS NÃO ATO INFRACIONAL GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SIM AGRESSÃO DE NATUREZA LEVE

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO SIM AGRESSÃO DE NATUREZA LEVE

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA ANÔNIMA não NÃO FORAGIDO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA ANÔNIMA OUTROS NÃO NADA CONSTA PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA OUTROS NÃO INQUÉRITO EM ANDAMENTO REINCIDÊNCIA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

OUTRO NÃO NÃO FORAGIDO REINCIDÊNCIA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA SIM NADA CONSTA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO CUMPRINDO PENA PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO SIM NADA CONSTA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO NÃO NADA CONSTA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA PREJUDICADO AGRESSÃO DE NATUREZA LEVE

DENÚNCIA IDENTIFICADA NÃO NÃO NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA SIM NADA CONSTA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SIM AGRESSÃO DE NATUREZA LEVE

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO CUMPRINDO PENA REINCIDÊNCIA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO NÃO NADA CONSTA AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE SIM AGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE

DENÚNCIA ANÔNIMA OUTROS NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA ANÔNIMA VÍTIMA NÃO CUMPRINDO PENA PREJUDICADO SIM -

ATITUDE SUSPEITA NÃO SIM NADA CONSTA IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO CUMPRINDO PENA REINCIDÊNCIA PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO PREJUDICADO GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO SIM -

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO PREJUDICADO GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO SIM -

DENÚNCIA ANÔNIMA OUTROS NÃO FORAGIDO GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA NÃO NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA SIM NADA CONSTA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA OUTROS SIM NADA CONSTA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO PREJUDICADO GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA OUTROS NÃO CUMPRINDO PENA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO SIM -

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO CUMPRINDO PENA REINCIDÊNCIA SIM -

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO CUMPRINDO PENA REINCIDÊNCIA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA NÃO-IDENTIFICAÇÃO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA SIM NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SIM AGRESSÃO DE NATUREZA LEVE

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA NÃO NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA NÃO SIM NADA CONSTA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA NÃO SIM PREJUDICADO GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA NÃO-IDENTIFICAÇÃO PREJUDICADO PREJUDICADO

OUTRO NÃO NÃO NADA CONSTA BONS ANTECEDENTES PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO CUMPRINDO PENA MAUS ANTECEDENTES PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA ANÔNIMA VÍTIMA NÃO INQUÉRITO EM ANDAMENTO GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO SIM -

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO INQUÉRITO EM ANDAMENTO REINCIDÊNCIA SIM -

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA PREJUDICADO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO CUMPRINDO PENA PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA NÃO NÃO CUMPRINDO PENA REINCIDÊNCIA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA SIM AGRESSÃO DE NATUREZA LEVE

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA NÃO PREJUDICADO AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

OUTRO VÍTIMA SIM ATO INFRACIONAL AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA NÃO AGRESSÃO DE NATUREZA LEVE

ATITUDE SUSPEITA VÍTIMA SIM PREJUDICADO GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO CUMPRINDO PENA REINCIDÊNCIA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

ATITUDE SUSPEITA NÃO NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO

DENÚNCIA IDENTIFICADA VÍTIMA NÃO NADA CONSTA AUSENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREJUDICADO PREJUDICADO



Questionário sobre audiência de custódia 

Número de controle
1. A pessoa foi presa nas últimas 24 

horas? 

2. 

Quantos 

suspeitos 

foram 

presos? 

2.a. A 

audiência foi 

a mesma 

para todos? 

2.b. A decisão de decretação de 

prisão preventiva/concessão de 

liberdade provisória/relaxamento 

do flagrante foi a mesma para 

todos?

3. A pessoa 

presa estava 

algemada 

durante a 

audiência? 

3.a. Alguém (MP, 

defensor, juiz) pediu 

para que fossem 

retiradas as algemas? 

3.b. O 

pedido foi 

deferido?   

4.Durante a 

audiência, havia 

agentes (PM, 

agentes 

penitenciários) na 

sala? 

5. O juiz 

explicou ao 

detido por qual 

crime estava 

preso 

6. O juiz 

explicou a 

finalidade da 

audiência de 

custódia? 

7.a. Circunstâncias 

em que foi 

aprendido (por que, 

onde, o que fazia 

lá): 

7.b. Idade 

do 

acusado 

7.c. 

Residência 

fixa: 

7.d. 

Trabalho 

do 

acusado:  

7.e. Se o trabalho 

é formal ou 

informal

MARÇO

1 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim sim não não não sim sim informal

2 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim sim não não sim sim sim não

3 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM PREJUDICADO sim sim não prej sim sim sim informal

4 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO sim sim não sim sim prejudicado sim formal

5 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim não não sim sim sim sim não

6 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim sim não sim sim sim sim informal

7 NÃO, ACIMA DE 42H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim não não não sim sim sim informal

8 SIM PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO sim não não sim sim sim sim informal

9 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não sim sim não sim não

10 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM PREJUDICADO PREJUDICADO sim prejudicado prejudicado sim não não não não

11 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim não não sim sim sim sim informal

12 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO sim não não sim sim sim sim informal

13 PREJUDICADO 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não sim sim não não não

14 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim sim não sim sim sim prejudicado prejudicado

15 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim sim não não sim sim sim não

16 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não sim sim sim sim não

17 SIM 2 NÃO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não não sim sim sim não

18 SIM 2 NÃO NÃO SIM NÃO PREJUDICADO sim sim não sim não sim não não

19 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO sim sim não não sim sim não sim, com mãe, padrasto e tio

20 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim sim não prejudicado sim sim não não

21 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim sim não sim sim sim sim não

22 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não sim sim sim sim não

23 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não sim sim sim sim não

24 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não sim não sim sim não

25 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não sim sim sim sim informal

26 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não sim sim sim sim prejudicado

27 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim sim não sim sim sim sim informal

ABRIL

1
SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim sim não sim sim sim sim não

2 NÃO, ACIMA DE 42H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não não prejudicado sim sim prejudicado não

3 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim sim não sim sim não sim não

4 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim sim não prejudicado sim sim sim não

5 SIM 2 NÃO NÃO SIM SIM SIM não não sim sim sim não sim informal

6 SIM 2 NÃO NÃO SIM SIM SIM sim não não sim não não não não

7 SIM 2 NÃO NÃO SIM SIM SIM sim não não sim sim sim sim não

8 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim sim não sim não não sim não

9 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim sim sim sim não não sim não

10 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO sim sim não sim sim não sim informal

11 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO sim sim não prejudicado prejudicado sim prejudicado informal

12 SIM 2 NÃO SIM NÃO SIM SIM sim não sim prejudicado sim sim sim prejudicado

13 SIM 2 NÃO SIM NÃO NÃO PREJUDICADO sim sim sim prejudicado sim prejudicado sim sim

14 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim sim sim prejudicado sim sim não não

15 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO sim não sim não não não não não

16 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM NÃO PREJUDICADO sim não sim não não não não não

17 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO sim não não sim não não não não

18 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim prejudicado sim prejudicado prejudicado prejudicado sim informal

19 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim sim sim prejudicado não sim sim prejudicado

21 NÃO, ACIMA DE 42H APÓS O FLAGRANTE 3 NÃO PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO sim sim sim prejudicado sim sim sim não

22 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim sim sim não sim sim sim não

23 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim não sim não sim sim sim não

24 SIM 2 NÃO SIM SIM SIM SIM sim não sim não sim sim prejudicado não

25 SIM 2 NÃO SIM SIM SIM SIM sim não sim não sim não sim prejudicado

26 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim prejudicado sim não sim sim sim não

27 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 2 NÃO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim prejudicado prejudicado sim sim sim sim informal

28 NÃO, ACIMA DE 42H APÓS O FLAGRANTE 2 NÃO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim não não prejudicado prejudicado não não prejudicado

29 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO SIM SIM SIM sim não não sim sim sim sim não

30 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim não não não sim sim sim não

31 PREJUDICADO 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO sim prejudicado prejudicado sim não não não não

32 SIM 2 NÃO SIM NÃO SIM SIM sim sim sim sim prejudicado sim sim informal

33 SIM 2 NÃO SIM SIM SIM SIM sim sim não não não sim nao não

34 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 2 NÃO NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO PREJUDICADO sim não não prejudicado sim sim sim não

35 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 2 NÃO NÃO NÃO PREJUDICADO sim sim não não não sim sim não

36

PREJUDICADO 1 PREJUDICADO não SIM SIM sim sim sim prejudicado sim prejudicado sim informal

37 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO não NÃO PREJUDICADO sim sim sim prejudicado sim sim sim informal

38 SIM 2 NÃO PREJUDICADO NÃO PREJUDICADO PREJUDICADO sim sim sim sim sim sim sim prejudicado

39 SIM 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO SIM SIM sim sim não sim sim sim sim prejudicado

40
SIM(os outros dois foram liberados, não sendo conduzidos à audiência de custódia)4NÃO SIM NÃO NÃO PREJUDICADO sim não não sim não sim sim não

41 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE(os outros dois foram liberados, não sendo conduzidos à audiência de custódia)4NÃO SIM NÃO NÃO PREJUDICADO sim não não prejudicado sim sim sim não

42 NÃO, ENTRE 24H E 31H APÓS O FLAGRANTE 1 PREJUDICADO PREJUDICADO NÃO NÃO PREJUDICADO prej não não sim não não não não

Questionário de acesso aos autos 



Questionário sobre audiência de custódia 

7.f. Com quem mora: 

7.g. Gravidez 

(anotar se a 

gravidez era 

visível): 

7.h. Se tem filhos 

ou dependentes 

financeiros:  

7.i. 

Antecede

ntes? 

7.j. 

Escolarida

de? 

7.k. Renda? 

7.l. 

Estado 

civil? 

7.m. Local 

da 

ocorrência: 

7.n. Uso de 

drogas: 

7.o. Em caso de 

uso de drogas, 

se deseja fazer 

tratamento: 

7.p.  Mérito dos fatos 

(perguntou sobre 

detalhes)? 

8. Alguma das respostas 

às questões enumeradas 

acima foi utilizada pelo MP 

em suas considerações 

finais?? 

9. Alguma das respostas às 

questões enumeradas acima 

foi utilizada pela defesa em 

suas considerações finais? 

10. Alguma das respostas às 

questões enumeradas acima foi 

utilizada pelo juiz em sua 

decisão relativa à 

necessidade/legalidade da 

prisão? 

não prejudicado não sim não não sim não não prejudicado sim, explorou os fatos não não não

não prejudicado não não não não sim sim não prejudicado sim, explorou os fatos prejudicado prejudicado prejudicado

não prejudicado não sim não não sim sim não prejudicado sim, explorou os fatos não sim prejudicado

sim, com a mulher prejudicado não sim não não sim não não prejudicado sim, depois ouviu em silêncio não sim prejudicado

não prejudicado não sim não sim não não sim prejudicado sim, explorou os fatos não sim não

sim, com a esposa e filhos prejudicado sim não não sim sim sim não prejudicado sim, explorou os fatos sim sim sim

sim prejudicado não não sim não sim sim sim, usa não sim, explorou os fatos sim não não

não prejudicado não sim não não não sim não prejudicado sim, explorou os fatos sim sim não

sim, com o pai prejudicado não sim não não não não sim não sim, explorou os fatos prejudicado sim não

sim, com a esposa e filhos prejudicado sim sim não não sim sim não prejudicado sim, explorou os fatos sim prejudicado prejudicado

não prejudicado não não sim não sim sim não prejudicado sim, explorou os fatos sim não sim

sim, com a esposa e filhos prejudicado não sim não não sim sim sim, usa não sim, explorou os fatos não não não

sim, com a esposa prejudicado sim não não não sim sim não prejudicado sim, explorou os fatos não não não

sim, com a mãe prejudicado prejudicado sim não não não prejudicado sim prejudicado não, relato espontâneo sim não sim

não prejudicado prejudicado sim não não não não sim, usa não sim, depois ouviu em silêncio sim não prejudicado

sim prejudicado não sim sim não sim não sim prejudicado prejudicado não não não

sim, na casa da sogra prejudicado sim sim sim prejudicado prejudicado prejudicado sim não não não não não

não prejudicado não sim não não não prejudicado prejudicado prejudicado sim, explorou os fatos não sim não

sim, com mãe, padrasto e tio prejudicado não sim não sim não sim sim, não usa prejudicado sim, explorou os fatos sim sim sim

sim não sim sim prejudicado prejudicado sim sim sim, não usa não sim, depois ouviu em silêncio não não não

sim prejudicado sim sim não não sim sim não não não, relato espontâneo sim sim sim

não prejudicado não não não não sim sim não prejudicado sim, depois ouviu em silêncio não sim não

não prejudicado não não não não sim sim não prejudicado sim, depois ouviu em silêncio não não não

sim, com a esposa prejudicado não não não não sim sim não prejudicado prejudicado não não não

não prejudicado não não não não não sim não prejudicado sim, depois ouviu em silêncio não não não

sim não não não não não não sim não prejudicado sim, depois ouviu em silêncio não não não

não prejudicado não prejudicado não não sim sim não prejudicado prejudicado não não não

não prejudicado não não não não sim não sim, usa não sim, explorou os fatos prejudicado sim não

sim, com a avó prejudicado sim não não sim sim sim sim, usa não sim, depois ouviu em silêncio não não prejudicado

não prejudicado sim não não não sim sim não prejudicado sim, explorou os fatos não não não

não prejudicado não sim não não sim não não prejudicado não, relato espontâneo sim sim prejudicado

sim, com os pais não não não sim não não não não prejudicado sim, explorou os fatos não não não

não não não afirmou sem perguntar não não não não não prejudicado sim, depois ouviu em silêncio sim sim sim

não não não sim não não não não sim, usa não sim, explorou os fatos sim sim sim

sim, com esposo e filhos não sim sim não não sim sim sim, não usa prejudicado sim, explorou os fatos não sim sim

não prejudicado não não sim não não sim sim, não usa prejudicado sim, explorou os fatos não não não

não não não sim sim não não sim prejudicado prejudicado sim, explorou os fatos sim não prejudicado

sim, mulher prejudicado não não sim não sim sim prejudicado não sim, explorou os fatos sim prejudicado prejudicado

não não não prej prejudicado prejudicado sim não não prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não sim prejudicado

não não sim prej não não não não sim, não usa prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não sim prejudicado

sim prejudicado não não não não sim não não prejudicado sim, depois ouviu em silêncio não sim não

não prejudicado não não não não sim não não não não, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não não não

não não não não não não não não não prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não não não

não não sim afirmou sem perguntar não não sim não não prejudicado não, relato espontâneo sim sim prejudicado

prej não prejudicado afirmou sem perguntar não não sim não não prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos sim não prejudicado

sim, na rua prejudicado sim sim sim não sim sim sim, usa não não, relato espontâneo não sim não

prej prejudicado prejudicado sim não prejudicado sim sim sim prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não não prejudicado

não não não não não não não não não prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não não não

não prejudicado não não não não sim não não prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos sim sim não

não não não não não não não não não prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos sim não não

não prejudicado não não não não sim não não prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não não não

não prejudicado não não não não sim prejudicado não não não, pediu para a pessoa presa não relatar fatos prejudicado prejudicado prejudicado

prej não sim não prejudicado prejudicado sim sim sim, não usa prejudicado sim, explorou os fatos sim não prejudicado

prej prejudicado não afirmou sem perguntar não não não prej sim, usa não sim, explorou os fatos sim sim prejudicado

não prejudicado sim não não não sim não não prejudicado sim, explorou os fatos não não não

sim prejudicado sim não não não não não não prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não não não

não não sim não não não não não não prejudicado não, ouviu em silêncio não sim não

não não sim não não não não sim não não sim, explorou os fatos não sim prejudicado

não prejudicado sim afirmou sem perguntar não sim sim não não não sim, explorou os fatos não não prejudicado

não não sim não não não sim não sim, não usa prejudicado sim, explorou os fatos prejudicado prejudicado prejudicado

sim não sim não não não sim não não prejudicado sim, explorou os fatos não não não

prej prejudicado sim sim não prejudicado sim sim sim, usa não sim, explorou os fatos sim sim prejudicado

prej prejudicado sim sim prejudicado prejudicado prejudicado prejudicado sim, não usa prejudicado sim, explorou os fatos não não prejudicado

sim, com os pais não não afirmou sem perguntar sim sim sim sim sim, não usa prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos não sim não

prej prejudicado prejudicado sim não prejudicado sim prejudicado prejudicado prejudicadonão, pediu para a pessoa presa não relatar fatos sim prejudicado prejudicado

não não não prejudicado sim prejudicado sim sim não prejudicado sim, explorou os fatos (MP ausente) sim prejudicado

não não não prejudicado não não sim sim prejudicado prejudicado sim, explorou os fatos (MP ausente) não prejudicado

não não não não não não não não não prejudicado sim, explorou os fatos (MP ausente) prejudicado não



Questionário sobre audiência de custódia 
11.  Houve menção 

a maus 

antecedentes? 

11.a. Se sim, como foi mencionado?  

12. Durante a audiência o 

preso confessou que 

cometeu o crime?

13. A audiência contribuiu 

para esclarecer eventual 

erro na identidade da 

pessoa presa?

14. A 

audiência 

contribui 

para 

esclarece

r/diagnost

15.a Houve 

reconsideração 

de fiança na 

audiência? 

15.b. Qual foi 

o valor final 

arbitrado pelo 

juiz em 

audiência? 

16. Qual foi o pedido formulado 

pelo Ministério Público?

17. Se pedida medida cautelar diversa da fiança, qual 

medida foi pedida? 

sim, pelo juiz processo em andamento prejudicado não não prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime prejudicado prejudicado prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo flagranteado condução até a delegacia negou a prática do crime não não prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado sim, espontaneamente  não não prejudicado prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca

sim, pelo promotor passagem por audiência de custódia negou a prática do crime não prejudicado prejudicado prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar proibição de manter contato com pessoa determinada

sim, pelo juiz conversa informal sim, espontaneamente prejudicado não prejudicado prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo

não prejudicado negou a prática do crime sim não prejudicado prejudicado liberdade provisória sem medida cautelar prejudicado

sim, pelo flagranteado passagem pela fundação casa sim, espontaneamente não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

prejudicado prejudicado sim, espontaneamente prejudicado prejudicado prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, 

não prejudicado negou a prática do crime sim não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo promotor condenação transitada em julgado em cumprimento negou a prática do crime sim não liberdade provisóri com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca

não prejudicado sim, porque pressionado pelo juiz não não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar outro

sim, pelo juiz processo em andamento sim, espontaneamente sim não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo juiz passagem pela fundação casa sim, porque pressionado pelo juiz sim não prejudicado liberdade provisória sem medida cautelar prejudicado

não prejudicado sim, porque pressionado pelo juiz prejudicado prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo juiz prejudicado não se falou sobre o crime não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado sim, espontaneamente não não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelarcomparecimento periódico em juízo e recolhimento domiciliar em período noturno

sim, pelo juiz condenação transitada em julgado em cumprimento sim, espontaneamente não não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo

sim, pelo juiz processo em andamento não confessou não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado prejudicado não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelarcomparecimento periódico em juízo, recolhimento noturno e proibição de se ausentar da comarca

não prejudicado não confessou prejudicado prej prejudicado liberdade provisóra com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime prejudicado prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado não confessou prejudicado prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime sim não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado sim, espontaneamente não não não liberdade provisória sem medida cautelar prejudicado

não prejudicado não confessou não não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar proibição de manter contato com pessoa determinada

sim, pelo juiz condenação transitada em julgado em cumprimento sim, espontaneamente não não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo

não prejudicado não confessou não não prejudicado liberdade provisória com fiança prejudicado

sim, pelo flagranteado condenação transitada em julgado em cumprimento sim, espontaneamente não não prejudicado relaxamento do flagrante e decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado relaxamento do flagrante e liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo

não prejudicado negou a prática do crime prejudicado prejudicado prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo

não prejudicado negou a prática do crime prejudicado prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo juiz condenação transitada em julgado em cumprimento sim, espontaneamente não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar prejudicado

sim, pelo juiz outro negou a prática do crime não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

prejudicado prejudicado negou a prática do crime não prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado não confessou não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado não confessou prejudicado prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado não confessou prejudicado prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado não confessou não prejudicado prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo promotor condenação transitada em julgado em cumprimento não confessou não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo juiz outro sim, espontaneamente sim não não prej decretação preventiva prejudicado

sim, pelo juiz prejudicado não confessou não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado não confessou não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo juiz prejudicado não confessou não sim sim liberdade provisória com outra medida cautelar à cargo do juiz

sim, pelo promotr passagem pela fundação casa negou a prática do crime não não prejudicado decretação da preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado  decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo flagranteado passagem pela fundação casa sim, espontaneamente sim sim prejudicado decretação da preventiva prejudicado

sim, pelo promotor prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar outras: a critério do juiz

sim, pelo juiz passagem pela fundação casa sim, espontaneamente sim não prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime prejudicado prejudicado prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

não prejudicado não confessou prejudicado prejudicado prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime prejudicado não prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar proibição de manter contato com pessoa determinada

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

sim, pelo juiz condenação transitada em julgado em cumprimento negou a prática do crime prejudicado não prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

prejudicado prejudicado negou a prática do crime prejudicado prejudicado prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

não prejudicado negou a prática do crime não não prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

sim, pelo juiz prejudicado confessou em parte prejudicado prejudicado prejudicado liberdade provisória com outra medida cautelar proibição de manter contato com pessoa determinada

sim, pelo juiz prejudicado sim, espontaneamente prejudicado não prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

sim, pelo flagranteado passagem pela fundação casa negou a prática do crime não prejudicado prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

sim, pelo juiz condenação transitada em julgado em cumprimento sim, espontaneamente não prejudicado prejudicado decretação da prisão preventiva prejudicado

não prejudicado não confessou não prejudicado prejudicado (promotor ausente) prejudicado

não prejudicado sim, espontaneamente não não prejudicado (MP ausente) prejudicado

não prejudicado não confessou não não prejudicado (MP ausente) prejudicado

prejudicado prejudicado



Questionário sobre audiência de custódia 

18. Decisão do juiz do DIPO:
19. Se aplicada medida cautelar diversa da fiança, qual 

medida foi aplicada? 

20. Como o juiz apresentou 

sua decisão à pessoa 

presa? 

21. Caso o juiz tenha 

mencionado sua decisão 

oralmente, qual a 

fundamentação 

apresentada?

22. Como a decisão foi 

materializada: 

23. Em que momento o 

preso (a) foi instruído e 

se comunicou com seu 

defensor?

24. Em que local se deu a 

conversa com o 

advogado/defensor?

25. Quanto tempo durou 

esta conversa? 

decretação da preventiva apenas comunicou o resultado prejudicado reduzida a termo prejudicado prejudicado prejudicado

decretação da preventiva prejudicado prejudicado reduzida a termo antes da audiência prejudicado prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 10 a 15 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo apenas comunicou o resultado prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca não disse nada à pessoa presa prejudicado vídeo na delegacia na carceragem 10 a 15 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelarproibição de manter contato com pessoa determinada, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarcanão disse nada à pessoa presa prejudicado vídeo antes da audiência em sala reservada 10 a 15 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juíz não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência na delegacia prejudicado

liberdade provisória sem medida cautelar não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo na delegacia na delegacia prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa prejudicado vídeo antes da audiência em sala reservada menos de 10 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelaromparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarcanão disse nada à pessoa presa prejudicado vídeo antes da audiência prejudicado prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 10 a 15 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca não disse nada à pessoa presa prejudicado vídeo antes da audiência prejudicado 10 a 15 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar outro: art.22, II, III, a e b não disse nada à pessoa presa prejudicado vídeo antes da audiência prejudicado prejudicado

decretação da preventiva explicou seus motivos maus antecedentes reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

liberdade provisória com outra medida cautelar prej explicou seus motivos prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 15 minutos

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da preventiva explicou seus motivos outro prejudicado antes da audiência na porta da sala da audiência prejudicado

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo e recolhimento domiciliar em período noturno explicou seus motivos ausência de antecedentes e residência fixa taquigrafia na delegacia na delegacia 5 a 10 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiencia em sala reservada 20 minutos

liberdade provisória comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência na carceragem prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 10 a 15 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelarcomparecimento periódico em juízo, recolhimento noturno e proibição de se ausentar da comarcanão disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo prejudicado prejudicado prejudicado

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo não disse nada à pessoa presa gravidade abstrata do delito prejudicado antes da audiência prejudicado prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa risco à ordem pública audio e reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado 

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa risco à ordem pública reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa reincidência reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa outro: confissão do réu reduzida a termo prejudicado prejudicado prejudicado

liberdade provisória sem medida cautelar não disse nada à pessoa presa prejudicado vídeo antes da audiência corredor menos de 5 minutos

relaxamento do flagrante e liberdade provisória com outra medida cautelarproibição de acesso ou frequência a determinados lugares e proibição de manter contato com pessoa determinadanão disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 5 a 10minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 10 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo não disse nada à pessoa presa outro reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 15 minutos

relaxamento do flagrante e decretação da preventiva não disse nada à pessoa presamaus antecedentes e risco para o processo reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 15 minutos

relaxamento do flagrante e liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo explicou seus motivos outro reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 15 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo explicou seus motivos gravidade abstrata do delito reduzida a termo na delegacia em sala reservada prej

decretação da preventiva explicou seus motivos gravidade concreta do delito reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prej

decretação da preventiva explicou seus motivosreincidência, gravidade abstrata do delito e aplicação da lei penalreduzida a termo antes da audiência em sala reservada prej

liberdade com outra medida cautelar comparecimento periódico em juízo explicou seus motivos outro reduzida a termo antes da audiência prejudicado prej

decretação da preventiva prejudicado prejudicado prejudicado antes da audiência em sala reservada 15 minutos

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa gravidade abstrata do delito prejudicado antes da audiência prejudicado 15 minutos

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 15 minutos

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa reincidencia e gravidade concreta do delito reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa reincidência e maus antecedentes reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da preventiva (revogação condicionada à apresentação do documento) apenas comunicou o resultado falta de identificação civil prejudicado antes da audiência em sala reservada 10 a 15 minutos

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presareincidência, maus antecedentes e personalidade volta para o crimereduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa outro: ausência de documentos pessoais vídeo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presa gravidade abstrata do delito reduzida a termo antes da audiência na carceragem prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presagravidade abstrata do delito e outro:resguardo da ordem públicareduzida a termo antes da audiência na carceragem prejudicado

liberdade provisória com outra medida cautelar recolhimento domiciliar em período noturno apenas comunicou o resultadogravidade abstrata do delito e outro:primariedade reduzida a termo antes da audiência prejudicado prejudicado

decretação da preventiva não disse nada à pessoa presaoutro: a juíza utilizou o inquérito policial para fundamentar um juízo de formação de culpa (antecidapa) e resguardo da ordem pública.reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 15 a 20 minutos

decretação da preventiva (revogação condicionada à apresentação do documento) não disse nada à pessoa presagravidade abstrata do delito e outro:resguardo da ordem públicareduzida a termo antes da audiência na carceragem prejudicado

decretação da preventiva (revogação condicionada à apresentação do documento) não disse nada à pessoa presaoutro: resguardo da ordem pública e ausência de documentos pessoaisreduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

liberdade provisória sem medida cautelar apenas comunicou o resultado prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada prejudicado

decretação da prisão preventiva apenas comunicou o resultadomaus antecedentes e ausência de residência fixa reduzida a termo antes da audiência prejudicado prejudicado

decretação da prisão preventiva não disse nada à pessoa presagravidade concreta do delito e reconhecimento da vítimareduzida a termo antes da audiência corredor prejudicado

decretação da prisão preventiva não disse nada à pessoa presareincidencia e gravidade concreta do delito e risco de fuga e risco para o processoreduzida a termo antes da audiência corredor prejudicado

liberdade provisória com outra medida cautelar proibição de manter contato com pessoa determinada apenas comunicou o resultado prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 15 a 20 minutos

decretação da prisão preventiva não disse nada à pessoa presa gravidade abstrata do delito prejudicado antes da audiência em sala reservada 10 minutos

decretação da prisão preventiva explicou seus motivos reincidência e maus antecedentes reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 10 minutos

decretação da prisão preventiva não disse nada à pessoa presamaus antecedentes e gravidade abstrata do delito reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 10 minutos

liberdade provisória sem medida cautelar explicou seus motivos prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 10 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelar

o art. 319, do Código de Processo Penal, consistentes em 

comparecimento

pessoal a todas as audiências e atos processuais designados, e 

proibição de manter contato com

a pessoa identificada no auto pelo nome de HELLEN VITÓRIA 

MONTEIRO. Também proíbiu

o demandado de retornar para sua residência até nova decisão sobre o 

assunto por parte do

Juízo Natural. prejudicado prejudicado prejudicado antes da audiência prejudicado prejudicado

liberdade provisória com outra medida cautelar prej explicou seus motivos prejudicado reduzida a termo antes da audiência na carceragem prejudicadp

decretação da prisão preventiva apenas comunicou o resultado gravidade concreta do deito prejudicado antes da audiência em sala reservada 20 minutos

decretação da prisão preventiva prejudicado prejudicado prejudicado prejudicado em sala reservada prejudicado

liberdade provisória medidas cautelares, art. 319, incisos I, II, III e IV explicou seus motivos gravidade concreta do deito reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 5 a 10 minutos

liberdade provisória art. 319, incisos I, II, III e IV apenas comunicou o resultado prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 20 minutos

liberdade provisória com outra medida cautelarproibição de acesso ou frequência a determinados lugares e proibição de manter contato com determinada pessoaexplicou seus motivos prejudicado reduzida a termo antes da audiência em sala reservada 10 a 15 minutos



Questionário sobre audiência de custódia 
26. O contato com o 

advogado/defensor foi 

reservado? 

27.O preso foi perguntado 

sobre maus tratos, 

agressões físicas, tortura 

e ameaças durante a 

prisão? 

28. O preso relatou 

maus tratos, 

agressões físicas, 

tortura e ameaças 

durante a prisão?

29.  Em caso de relato de 

maus tratos, agressões 

físicas, tortura e ameaças 

pelo preso, a quem ele 

imputou a acusação:

30. Em caso de relato de maus tratos, 

agressões físicas, tortura e ameaças pelo 

preso, onde, segundo o preso, teria se 

dado a agressão:

31. Havia indícios físicos 

(hematomas, machucados, 

membros quebrados, cortes) 

que evidenciam alguma 

agressão? 

32. Qual foi o procedimento 

adotado pelo juiz após a 

identificação de abuso?

33. Em caso de agressão, o preso 

foi atendido por um médico? 

prejudicado não prejudicado prejudicado prejudicado prejudicado prejudicado prejudicado
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