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Apresentação
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa realizada pela Conectas Direitos Humanos 

sobre a efetividade das audiências de custódia como instrumento de combate e prevenção à tortu-
ra e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes no momento da prisão em flagrante. O 
principal objetivo foi identificar como os relatos de violência policial surgem no contexto das audi-
ências de custódia e como as instituições do sistema de Justiça – Magistratura, Ministério Público, 
Defensoria Pública e o Instituto Médico Legal – absorvem as denúncias e lidam com elas. Os resul-
tados detalhados do estudo podem ser encontrados no site da organização (www.conectas.org). 

As audiências de custódia foram implementadas no país por iniciativa do Conselho Nacional 
de Justiça, que determinou a apresentação das pessoas presas em flagrante a um juiz em até 24 
horas. A medida tem dois objetivos principais: evitar prisões ilegais e identificar abusos ocorridos 
no momento da detenção.

Graças a uma parceria do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) com o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, as audiências de custódia começaram a ser realizadas experimentalmente 
na capital paulista em fevereiro de 2015.

O presente relatório é resultado do monitoramento presencial e quase diário das audiências 
de custódia, então recém implementadas,  no Fórum Criminal da Barra Funda. Esse acompanha-
mento foi realizado pela Conectas Direitos Humanos entre julho e novembro de 2015 (etapa de 
observação) e de dezembro de 2015 a maio de 2016 (etapa de acompanhamento das denúncias 
de violência narradas pelos custodiados). 

As audiências de custódia podem se tornar um instrumento eficaz de responsabilização em 
casos de tortura e maus-tratos cometidos por agentes do Estado brasileiro. Como demonstra nos-
so levantamento, no entanto, são necessárias mudanças estruturais em todo o sistema de Justiça 
para efetivamente combater e prevenir a tortura e responsabilizar seus autores. A implementação 
das audiências de custódia é uma oportunidade preciosa que não pode nem deve ser perdida.

Há anos reivindica-se que o Estado brasileiro aplique as disposições da Convenção Americana 
de Direitos Humanos e viabilize a realização de audiências de custódia em todo o país. Agora que 
elas já são uma realidade em diversas localidades, é preciso que os membros da Magistratura, 
Ministério Público, Defensoria Pública e Instituto Médico Legal atuem de modo mais efetivo para 
que este importante mecanismo cumpra seus objetivos.

O desinteresse de alguns promotores e juízes com as centenas de casos de violência identifi-
cados pela pesquisa é tão enraizado e sistemático que decidimos denunciá-los aos órgãos corre-
cionais locais (corregedoria do Ministério Público e do Tribunal de Justiça) e nacionais (Conselho 
Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça). Acreditamos que a participação 
crítica, construtiva e atenta da sociedade civil na consolidação da audiência de custódia é funda-
mental para fortalecê-la e transformá-la em ferramenta consistente para reduzir o encarceramen-
to e erradicar a tortura e os maus-tratos no país.
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Metodologia
Este relatório é um dos resultados do trabalho de campo 

realizado pela equipe da Conectas Direitos Humanos para ava-
liar qualitativamente a efetividade das audiências de custódia 
no combate e na prevenção à tortura e outros tratamentos 
cruéis, desumanos e degradantes cometidos por agentes do 
Estado no momento da prisão. Com tal objetivo, entre julho 
e novembro de 2015, monitoramos centenas de audiências no 
Fórum Criminal da Barra Funda.

A análise considerou não apenas os atos formais da audiên-
cia em si – que são registrados em um DVD posteriormente jun-
tado ao processo –, mas também dados que escapam à filma-
gem, como as interações entre juízes, promotores e defensores 
antes e depois da audiência, a postura de policiais e detidos, o 
ambiente onde acontecem e os procedimentos previstos em lei. 
Também foram incorporados à análise diversos documentos, 
como boletins de ocorrência e autos de prisão em flagrante, 
além de laudos periciais produzidos pelo Instituto Médico Legal 
e procedimentos administrativos instaurados após denúncias 
de violência. A coleta, a sistematização e a análise desses docu-
mentos foram realizadas nos meses subsequentes ao monito-
ramento das audiências, o que permitiu averiguar os encami-
nhamentos formais dados pelas instituições aos casos em que 
havia denúncia de violência contra o preso.

A partir desse material, a pesquisa identificou e tabulou dados 
referentes a 393 casos em que houve sinais de algum tipo de tor-
tura ou maus-tratos cometidos contra a pessoa presa no período 
entre sua detenção e sua apresentação ao juiz. Eis o universo do 
levantamento, cujos resultados serão apresentados a seguir. Foram 
considerados como “sinais de tortura” aspectos físicos observados 
pela equipe de campo, como ferimentos recentes, dificuldade de 
locomoção e roupas rasgadas ou manchadas de sangue; e também 
o próprio testemunho das pessoas que indicavam terem sofrido 
violência de qualquer natureza no momento de sua prisão.

Nem sempre a pessoa presa, mesmo apresentando marcas 
de agressão, quis afirmar categoricamente em juízo que foi vítima 
de violência. Dos 393 casos, em 363 houve relato direto durante a 
audiência; em três a pessoa presa não estava presente - situação 
que é denominada “audiência-fantasma” (ver box ao lado); e em 
27 a pessoa presa preferiu não fazer comentário sobre o tema. Ao 
menos 12 detidos se abstiveram de narrar casos de tortura ao juiz 
mesmo depois de terem relatado episódios de violência na “entre-
vista reservada” com o defensor público, momentos antes.

A pesquisa não pretendeu formular uma análise exaustiva 
de todas as audiências de custódia realizadas no período ou de 
todos os relatos de tortura e maus-tratos. Não se trata de um 
levantamento censitário. Tampouco houve a pretensão de anali-

sar a eficácia do instrumento para a redução do encarceramento 
em massa no país. O que se apresenta aqui é um recorte das 
audiências de custódia observadas diretamente pela equipe com 
enfoque no combate e prevenção à tortura e outros tratamentos 
cruéis, desumanos e degradantes. Juízes, promotores, defenso-
res, policiais e peritos foram alertados sobre a realização da pes-
quisa, não sendo possível afirmar ao certo se o monitoramento 
provocou variação ou alteração em seu comportamento.

A definição de tortura adotada na elaboração desse relatório 
é coerente com as legislações e convenções nacionais e interna-
cionais (ver linha do tempo na p. 6).

Audiência-fantasma

Audiência-fantasma é um termo usado pelos atores do 
sistema de Justiça para designar a audiência de custódia 
realizada na ausência da pessoa presa em flagrante, que 
nesta ocasião se encontrava no hospital devido a ferimentos 
ocorridos durante a prisão. Na audiência-fantasma, o rito é 
seguido normalmente por juízes, promotores e defensores. 
A cadeira em que a pessoa presa se sentaria permanece va-
zia. A Conectas observou três audiências-fantasma no Fórum 
da Barra Funda entre julho e novembro de 2015. Em nenhu-
ma delas os juízes e promotores questionaram a ausência 
da pessoa presa em flagrante. O fato de estar hospitalizada 
tampouco levantou suspeitas da Magistratura ou do Minis-
tério Público sobre a ocorrência de possíveis atos de violên-
cia no momento da prisão. Importante ressaltar que, talvez, 
os presos internados em unidades hospitalares tenham sido 
justamente as maiores vítimas da violência no momento da 
prisão. Em nenhum dos casos foi determinada a realização 
de exame de corpo de delito na pessoa presa ou se men-
cionou a possibilidade de fazer uma nova audiência em sua 
presença depois da alta médica. Obviamente, como está 
impossibilitada de comparecer em juízo, a pessoa não tem 
a oportunidade de denunciar eventuais práticas de violên-
cia, prejudicando totalmente a efetividade da audiência de 
custódia na perspectiva do combate à tortura e maus-tratos.
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O que são AS audiências de custódia?
As audiências de custódia começaram a ser implementadas 

no país em fevereiro de 2015, inicialmente em São Paulo. Vale 
ressaltar, no entanto, que o juízo criminal da Vara de São Luís, 
no Maranhão, já realizava este procedimento alguns meses 
antes. A medida atende à exigência da Convenção Americana 
de Direitos Humanos, cujo artigo 7º afirma que “toda pessoa 
detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz”. O Brasil ratificou o acordo em 1992, mas essa de-
terminação foi ignorada por anos. 

De acordo com o CNJ, esse instrumento deve garantir que o 
cidadão preso em flagrante seja apresentado ao juiz em até 24 
horas. Assim, pode ser ouvido em uma audiência em que tam-
bém falam representantes do Ministério Público e defesa.

Até 2015, o acusado só era levado à presença de um juiz 
meses após o recebimento da denúncia, na audiência de ins-
trução e julgamento. Na maioria das vezes, o primeiro contato 
com o defensor público responsável pelo caso acontecia nesta 
mesma ocasião, prejudicando a defesa da pessoa detida. No 
Estado de São Paulo, segundo pesquisa do NEV-USP (Núcleo de 
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo), a primeira 
audiência costumava ocorrer entre três e cinco meses após a 
prisão. Isso agravava ainda mais a situação dos presos provisó-
rios, que representam 41% da população carcerária brasileira, 
segundo dados de dezembro de 2014 do Ministério da Justiça.

Antes da criação das audiências de custódia, a pessoa presa 
em flagrante permanecia encarcerada por meses sem informação 
sobre seu processo e sem ser ouvida sobre os fatos perante um 
juiz e na presença de seu defensor. Um eventual relato de agres-

são ocorrida no momento da prisão seria feito ao magistrado 
meses após o flagrante – o que, na maioria das vezes, reduzia a 
possibilidade de provar a violência devido ao longo tempo decor-
rido entre a lesão e a apresentação do preso ao juiz.

Na audiência de custódia o magistrado não avalia a inocên-
cia ou culpa do preso, apenas elementos processuais sobre a 
prisão em flagrante. Ele também analisa eventuais ocorrências 
de tortura e maus-tratos, entre outras irregularidades come-
tidas pelas forças policiais. Após manifestação do Ministério 
Público e da Defensoria Pública – ou do advogado –, o juiz deci-
de entre três opções:

• se o acusado terá sua prisão em flagrante convertida em 
prisão preventiva, aguardando o julgamento do caso em alguma 
unidade prisional;

• se responderá ao processo em liberdade, com ou sem me-
didas alternativas à prisão; 

• se terá sua prisão relaxada e não responderá ao processo 
penal, caso considere que o flagrante é ilegal.

O juiz também poderá determinar a realização de perícia e 
exame de corpo de delito para apuração de possível abuso come-
tido durante a prisão em flagrante, além de instaurar investigação 
criminal ou administrativa contra o agente acusado.

As audiências de custódia podem ter um impacto direto no 
encarceramento em massa e no uso da prisão provisória em São 
Paulo e no Brasil. Os gráficos a seguir mostram esse contexto:

5 |  T O R T U R A  B L I N D A D A



6

Diversas leis, convenções e 
tratados condenam e definem, 
nacional e internacionalmente, 
a tortura. Veja como o conceito 
evoluiu ao longo dos anos.

O que é 
tortura?

1984 > A Convenção das Nações Unidas 
Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
define, em seu artigo 1º, a tortura como 
“qualquer ato pelo qual dores ou sofrimen-
tos agudos, físicos ou mentais são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa a fim de 
obter, dela ou de uma terceira pessoa, 
informações ou confissões; de castigá-la por 
ato que ela ou uma terceira pessoa  >  

1948 > A 
Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 
da ONU afirma, em 
seu artigo 5o, que 
“ninguém será subme-
tido à tortura nem a 
tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou 
degradante”.

1966 > Assembleia 
Geral da ONU adota o 
Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, 
que em seu artigo 7º deter-
mina que “ninguém poderá 
ser submetido à tortura, 
nem a penas ou tratamento 
cruéis, desumanos ou 
degradantes”.

Taxa de encarceramento no Brasil e em São Paulo | Proporção por 100.000 habitantes

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça.Brasil São Paulo
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> tenha cometido ou seja suspeita de 
ter cometido; de intimidar ou coagir esta 
pessoa ou outras pessoas; ou por qual-
quer motivo baseado em discriminação 
de qualquer natureza; quando tais dores 
ou sofrimentos são infligidos por um 
funcionário público ou outra pessoa no 
exercício de funções públicas, ou por sua 
instigação, ou com o seu consentimento 
ou aquiescência”.

1985 > A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir 
a Tortura da OEA (Organização dos Estados Americanos), em seu 
artigo 2º, define tortura como “todo ato pelo qual são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou 
mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimi-
dação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena 
ou com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura 
a aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a 
personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou 
mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica”.

1988 > A Constituição Federal do Brasil diz em seu 
artigo 5º, inciso III, que “ninguém será submetido a 
tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, e 
que a tortura é crime inafiançável, pelo qual respondem 
não apenas os executores, mas também os mandantes e 
os que, podendo evitá-lo, se omitiram. Além de conde-
nar constitucionalmente a tortura, o país ratificou entre 
os anos 1980 e 1990 todos dispositivos internacionais 
relativos à tortura citados acima – o que significa que 
eles estão incorporados à legislação nacional.

Quem RELATA TER SOFRIDO 
tortura e maus-tratos?

A análise dos 393 casos em que houve relatos ou sinais 
de tortura ou maus-tratos no contexto das audiências de 
custódia permite inferir que as vítimas preferenciais de vio-
lência no momento da prisão são homens, negros, acusados 
de roubo1, e que os maiores perpetradores são os policiais 
militares. Quase todos os casos analisados tratam de tortura 
e maus-tratos praticados por agentes do Estado (92%). De 
acordo com os relatos, a maior motivação é obter confissões 
das pessoas presas – o que ocorre tanto na rua quanto nas 
viaturas ou delegacias.

Apesar de sofrerem ameaças recorrentes para não relatar 
a tortura e os maus-tratos sofridos, como se verá mais adian-

te, 56% dos presos que afirmam ter sido vítimas de violência 
conseguiriam reconhecer seus agressores. Além do medo de 
represálias, algumas atitudes dos policiais durante as sessões 
de tortura – como manter a pessoa com a cabeça abaixada ou 
encostada na parede ou no chão – dificultam a identificação 
dos torturadores. Ainda assim, em pelo menos 19% dos casos, 
sobretudo em agressões praticadas em via pública por policiais 
militares, os presos afirmam ter sido levados à delegacia por 
seus próprios algozes. Isso faz com que os dados pessoais e 
funcionais dos agentes suspeitos constem no boletim de ocor-
rência, abrindo uma oportunidade para a responsabilização 
dos membros das corporações policiais.

1. O perfil de quem relata a tortura captado pela pesquisa difere do perfil geral das pessoas que passaram pela audiência de custódia no mesmo período. De acordo com o Tribunal de 
Justiça, 31% dos presos em flagrante que passaram pela audiência de custódia no intervalo do monitoramento eram acusadas do crime de roubo. Isso pode indicar que os acusados de 
roubo estão mais suscetíveis à violência policial do que os acusados de terem praticado outros crimes. 

2. A cor da pele é definida pelo policial na delegacia ao preencher o boletim de ocorrência. Não há autodeclaração.

3. O universo, de 399, considera todos os crimes imputados a cada homem preso. Há casos em que mais de um crime foi imputado à mesma pessoa.

4. O universo, de 20, considera todos os crimes imputados a cada mulher presa.

Quem denuncia tortura nas audiências de custódia?

GÊNERO
95% HOMENS 5% MULHERES

Destas mulheres, 10% são transexuais

67% NEGROS (PRETOS E PARDOS) 32% BRANCOS
COR DE PELE2

43% ACUSADOS DE ROUBO 23% ACUSADOS DE FURTO 20% ACUSADOS DE TRÁFICO DE DROGAS 14% ACUSADOS DE OUTROS CRIMES
HOMENS3

50% ACUSADAS DE TRÁFICO DE DROGAS 30% ACUSADAS DE ROUBO 20% ACUSADAS DE FURTO
MULHERES4
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1997 > A Lei Federal 9.455 estabelece o crime de tortura como o ato de “constranger alguém com 
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental”, com a finalidade de obter 
informação, declaração ou confissão da vítima ou de uma terceira pessoa; de provocar ação ou omissão de 
natureza criminosa; ou em razão de discriminação racial ou religiosa. De acordo com a norma, também é tor-
tura “submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a 
intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”. 
Aquele que se omite em face de tais práticas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre igual-
mente no crime de tortura, que é considerado ainda mais grave quando resulta em lesão corporal ou morte 
da vítima, ou quando é cometido por agentes públicos, como policiais e agentes carcerários.

2001 > O Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos publica o Manual para a In-
vestigação e Documentação Eficazes da Tortura e Outras 
Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degra-
dantes, mais conhecido como Protocolo de Istambul. O 
documento atesta que a tortura “visa deliberadamente 
a destruir, não apenas o bem-estar físico e mental do 
indivíduo, mas também, em determinados casos, a 
dignidade e a vontade de comunidades inteiras”.

5. O universo, de 342, considera todos os suspeitos de terem praticado tortura ou maus-tratos. Há casos que envolvem mais de um perfil de agressor.

6. Esse dado inclui situações de violência praticada exclusivamente por policiais militares, situações que envolveram policiais militares e civis e, por fim, situações que envolveram policiais 
militares e seguranças particulares.

7. Esse dado inclui situações de violência praticada exclusivamente por policiais civis e também situações que envolveram policiais civis e policiais militares.

8. O universo é de 156 casos pois exclui aqueles em que não foi possível identificar a motivação.

9. O universo, de 411, considera todos os locais em que a violência teria sido praticada. Há casos em que o relato envolve mais de um local.

De acordo com a pessoa presa:

53% OBTER CONFISSÃO 36% CASTIGAR 8% IMPUTAR CRIME 3% DISCRIMINAR 1% EVITAR FUGA

b) Qual é a motivação da tortura e maus-tratos?8

c) Onde ocorrem a tortura e os maus-tratos?9

72% NO LOCAL DA PRISÃO 19% NA DELEGACIA 5% NA VIATURA 2% NA RESIDÊNCIA 1% EM LOCAL ENTRE A PRISÃO E A DELEGACIA

a) Quem é o autor da tortura e maus-tratos?5

75% POLICIAIS MILITARES6 16% POLICIAIS CIVIS7 5% SEGURANÇAS PARTICULARES1% OUTROS AGENTES DO ESTADO 1% POPULARES

[92% dos agressores eram agentes do Estado]
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2002 > A Assembleia Geral 
das Nações Unidas adota o Proto-
colo Facultativo à Convenção contra 
a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, que seria assinado 
pelo Brasil em 2003. O presidente 
Luís Inácio Lula da Silva promulgou 
o Protocolo Facultativo em 2007 
por meio do Decreto 6.085.

2003 > A Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República institui um grupo de trabalho com 
o objetivo de estudar propostas destinadas à orientação da 
perícia forense na elucidação e caracterização de crimes de 
tortura (Grupo de Trabalho “Tortura e Perícia Forense”). A 
criação do grupo foi motivada pela recorrente incapacidade 
da perícia brasileira em identificar a ocorrência de tortura no 
país. Como consequência, e em consonância com o Protoco-
lo de Istambul e com o Protocolo Facultativo, publicou-se o 
Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura.

2013 > O Brasil institui o 
Sistema Nacional de Prevenção 
e Combate à Tortura com a 
promulgação da Lei 12.847, mesma 
legislação que cria o Mecanismo 
Nacional de Prevenção e Combate 
à Tortura e o Comitê Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura. 
Outros órgãos que já existiam 
também compõem o Sistema.

2014 > O Conselho 
Nacional de Justiça publica 
a Recomendação nº 49, que 
dispõe sobre a necessidade 
de observância, pelos 
magistrados brasileiros, 
dos princípios do Protocolo 
de Istambul e do Protocolo 
Brasileiro de Perícia Forense 
no Crime de Tortura.

Relatos de violência
A maioria dos relatos de tortura ou maus-tratos nas audiências de 

custódia surgiu após questionamento do juiz, que é quem conduz a 
audiência e é o primeiro a fazer uso da palavra. Em pouquíssimos ca-
sos os relatos se originaram a partir da pergunta do Ministério Público, 
que é a segunda instituição a se manifestar e é a única que tem o dever 
constitucional de fazer o controle externo do trabalho das polícias – o 
que inclui averiguar casos de violência no momento da prisão.

Os defensores públicos, últimos a falar, abordaram o tema da 
tortura mais vezes do que os promotores, mesmo não tendo a atri-
buição de fiscalizar as polícias – e ainda que falar sobre tortura na 

audiência não colabore para o relaxamento do flagrante ou para que 
o custodiado responda o processo em liberdade. Não foi possível 
estabelecer relação entre o testemunho de tortura e a concessão de 
liberdade. Na maioria das vezes em que houve relato (72%) a prisão 
em flagrante foi convertida em prisão provisória. Em uma porção 
muito reduzida de casos (4%) houve relaxamento do flagrante – e 
por motivos alheios à denúncia de violência. Isso contradiz a tese 
– difundida por promotores inclusive durante as audiências de cus-
tódia – de que as denúncias ajudam a “livrar a cara” das pessoas 
presas em flagrante.

HOUVE VIOLÊNCIA? 
A FALTA DE INTERESSE DAS INSTITUIÇÕES
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Agressões físicas | “Levei murro, cacetada, enforcaram”

Vários tipos de agressão física foram relatados nas audiências de 
custódia. A maior parte dos casos envolvia pisões e chutes nas costelas, 
barriga e pernas. Socos e golpes com objetos – como armas, paus e 
canos – também foram recorrentes. Entre os testemunhos, é expressiva 
a variedade de pessoas que disseram ter sido empurradas, jogadas no 
chão, na parede ou na viatura de costas para o agressor e, então, agre-
didas com chutes, socos e objetos. Também foram frequentes denún-
cias de tortura com tipos de agressão que não deixam marcas, como 
aplicar choques elétricos, jogar spray de pimenta nos olhos, machucar 
lesões pré-existentes, enforcar e dar tapas no ouvido.

“Não teve fuga, a polícia chegou e quebraram nóis. 
Deitaram nóis no chão. Três policiais. 

Estava com a cara no chão.”

“Todo tipo de agressão, deram murro, 
cacetada, enforcaram.”

 
“Já começou a espancar o meu comparsa, bateram 
nele sem parar, espancaram. Polícia esmurrou ele, 

deu chute no pescoço, deu três tapas na minha cara 
porque eu pedi para parar de bater.”

 
“Na delegacia os policiais torturaram a gente, com jornal, 

com choque, soco na cara, tapa na barriga, soco.”
 

“Fui agredido no rosto, deram chute. Foi policial militar. 
Foram os mesmos que levaram para a delegacia.”

 “Aqui [mostra pontos na cabeça] foi agressão de ontem, 
os polícia que me bateram.”

 
“Fui agredido bastante. Com ferro, no rosto.”

 
“A policial feminina me bateu, levei um monte de tapa 

na cabeça. Estou com dor de cabeça de tanto apanhar.”
  

“Na delegacia o policial pediu pra eu assinar a folha 
e, quando eu questionei, ele deu tapa na cara, na cabeça, 

não ficou marca. Deram socos. Não fui ouvido, 
ninguém perguntou nada.”

  
“Tive algumas escoriações devido ao policial ter me 

arrastado. Eu não tava correndo, tava algemado, isso foi 
quando ele me conduziu pra dentro da viatura.”

Naturalização da violência pelos presos | “Só tomei um chute”
Os relatos dos presos apontam para uma tendência à naturalização e, 
como consequência, à subnotificação da tortura e maus-tratos sofridos no momento da prisão.

“O de sempre né, botinada e soco na cara, 
pra confessar o que não é seu. Eles me pegaram 

por causa dos meus antecedentes.”  
“Me espancaram um pouco.”

 
“Violência? Só uma joelhada aqui [na barriga].”

 
“Só fui agredido só.”

 
“Só tomei um chute.”

 
“Na delegacia ele fez o trabalho dele e eu a minha 

parte, confessei o roubo e não fui agredido.”

“Os policiais me abordaram e perguntaram se eu tinha 
alguma coisa, eu falei que não, ele falou que se achasse ia 
ser pior, daí ele achou um baseado, eu falei que tinha mais 

coisa, aí ele já deu um tapa na minha cara pelo fato 
de eu ter mentido, não era pra eu ter feito isso.”

 “Me bateram pra caramba, senhora, por causa 
de um negócio que eu nem cometi.”

 
“Eu fui agredida sim, mas por policial homem, acredita? 
Se fosse policial mulher, tudo bem, eu nem falava nada, 
elas sempre batem e podem bater. Mas policial homem 

batendo em mim não pode, né?” 

T O R T U R A  B L I N D A D A  |
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Violência psicológica | “Falaram que iam me matar”

De acordo com os relatos feitos, agressões verbais e amea-
ças são formas corriqueiras de violência no momento da prisão 
e são realizadas de diversos modos – muitas vezes, combinadas 
com agressões físicas. O uso de arma de fogo como forma de in-
timidação, encostando-a na cabeça da vítima, engatilhando-a ou 
dando tiros para o alto, até mesmo com a vítima já imobilizada, 
foi denunciado diversas vezes durante as audiências.

Outra técnica para submeter a pessoa presa a sofrimento 
mental é usada no trajeto até a delegacia: com o detido já na 

viatura, os policiais dirigem pela cidade, sem destino certo, re-
forçando ameaças contra a vida. Em alguns casos, além de dar 
voltas, algumas “paradas” em locais desconhecidos são realiza-
das para intensificar agressões físicas. Ainda, relatos recorrentes 
dizem respeito a ameaças à vida ou à liberdade dos familiares, 
sobretudo quando a prisão vem acompanhada de entrada na 
residência do detido sem prévia autorização judicial. O racismo 
aparece também nos relatos de violência durante a abordagem 
policial e como motivação para as agressões.

“Colocou metralhadora em mim. 
Ele viu que eu era doente mental.”

 
“Eles bateu muito em nóis. Pararam a gente no mato, 

colocou um monte de arma na nossa boca.”

“Ameaçaram, disseram que iriam me matar, que era lixo. 
Agrediram com pau. Levaram para um sitio descampado, 

aguardaram outra patrulha e disseram: você está livre, 
corre. E sacaram a arma e corre…”

   
“Eu falei na delegacia porque ele tinha me batido 

e ele falou que se eu não falasse ele ia matar minha 
mãe e minha filha. Confessei porque me ameaçaram 

e tinham me batido.”
 

“Perguntou se eu tinha passagem, eu falei que tinha, 
ele falou, então é você mesmo.” 

“Eu não tava traficando. Fui comprar e ele me forjou. 
Me pegou pelo pescoço, o outro PM colocou a arma 

na minha cara e me forjou. Policial civil falou pra mim: 
entra aí e assina, se você reclamar eu vou te dar dois tiros.”

  
“Me chamaram de neguinho, mandaram sair 

do carro, me humilharam.”
 

“Na hora da abordagem me senti ofendida, 
os policiais me chamaram de negrinha. 

Falaram que se eu não ficasse quieta eu ia 
me ver com eles e algumas coisas.”

 
“Eles disseram que não ia dar nada bater porque 

não ia ficar marca na pele escura.”

 “Toda vez chegava mais de dez policial e falava bate 
sem deixar marca. Eles falavam só não deixa marca, 

porque ou nóis leva ele ou nóis mata ele.” 
 

“Pediram arma de fogo pra me liberar, eu falei que não 
tinha, começaram a me dar choque, falaram que iam me 

matar se eu não desse a arma. Foi onde partiram pra 
minha casa. (...) Levei um choque na costela, dois nas 

partes intimas e um no pescoço.”
  

“A viatura me abordou, perguntou onde eu morava. 
Pararam na metade do caminho, conversaram comigo e 

me levaram até um certo ponto da avenida, pararam com 
a viatura virada da parede, e começaram a me dar um 

monte de choque e me ameaçar com faca.”

 “Acordei dentro da viatura com gás de pimenta, 
desmaiado, daí foi quando eu comecei a me debater, 

e quebrou um vidro da viatura, por causa do gás 
de pimenta não tinha como respirar.”

 
“Me deram uma coronhada aqui, me apertaram. 

Eu fiquei preso nas ferragens e ficaram me agredindo 
pra falar onde tava a arma. Vou passar por cirurgia.”

“Aí eles me desmaiaram, me deram um enforca leão.”
  

“Estou com as marcas aqui, isso aqui é marca 
do enforcão que ele tentou me desmaiar, tomei tapa 

na cara, meu nariz até saiu sangue.”

 |  T O R T U R A  B L I N D A D A



12

Violência contra a mulher | “Ele enfiou a mão no meu sutiã”

Quando a vítima é mulher (e aqui consideramos também 
as mulheres transexuais), além dos padrões já apontados, ob-
serva-se a recorrência de violências relacionadas à sexualidade. 
As presas relataram terem sido obrigadas a ficar nuas diante de 
policiais homens. Também afirmaram que os policiais passaram 
o cassetete ou as mãos em seus corpos, assediaram-nas verbal-
mente e praticaram revistas vexatórias.

O número reduzido de mulheres cis ou transexuais no uni-
verso estudado não significa que a violência contra essas pessoas 
seja menor. Esses grupos são especialmente vulneráveis num 
contexto em que as instituições do sistema de Justiça buscam 
apenas agressões que deixam marcas físicas. Em geral, casos de 
violência psicológica, revistas vexatórias, ameaças sexuais e ou-
tras formas de maus-tratos são negligenciadas e invisibilizadas.

Durante a entrevista com a pessoa presa, os juízes não agem 
de maneira uniforme: as perguntas sobre tortura e maus-tratos 
aparecem dependendo do magistrado que preside a audiência 
de custódia – o que aponta para uma margem muito grande de 

As instituições 
diante dos testemunhos

Juízes | “Eu quero saber se teve porrada”
O que os juízes perguntam ao preso 
depois de um relato de violência?**
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discricionariedade, como se o combate e prevenção à tortura 
dependesse muito mais da convicção pessoal do juiz do que de 
um protocolo de atuação institucional da Magistratura10. Dos 11 
juízes que atuaram nas audiências de custódia, apenas cinco 

“Eram três policiais. Eu não tenho nada 
contra eles, mas não gostei do jeito que 
me trataram, me fizeram entrar dentro 

de um quarto escuro para tirar minha roupa 
e fiquei totalmente nua dentro de um quarto 

abandonado na presença desses policiais, 
pra ver se tinha dinheiro ou droga. 

Não tinha policial feminino, me revistaram 
sem roupa. Disseram que se eu não assumisse 

a droga eles iam me matar. Um dos policiais 
é o mesmo que tinha prendido minha irmã.”

“Ele enfiou a mão no meu sutiã, colocou a mão dentro da 
minha calcinha para me revistar. Foram dois policiais.”

 
“Colocaram o cassetete no meu corpo, no meu pescoço, 

me bateu na perna, me ameaçou.”

“Ele deu um pisão nas minhas costas quando eu falei que 
estava gestante.”

“Fui agredida. Se eu olhar eu lembro. Me machucaram no 
rosto, me engasgaram [fez sinal de enforcamento], 

puxaram muito meu cabelo.”

Intervenções da magistratura 
quando há relato de violência*

Intervém - 75% Não intervém - 25%

* O universo é de 358 casos pois exclui audiências-fantasma, 
   casos sem relato de violência e casos sem informação.

** O universo, de 663, considera todas as perguntas feitas pelos juízes 
     após um relato de violência. Há casos em que mais de uma pergunta foi feita.

10. Em 15 de dezembro de 2015, portanto depois do período de coleta de dados desta pesquisa, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução (213) estabelecendo um 
protocolo para juízes que atuam nas audiências de custódia no que diz respeito à tortura e aos maus-tratos.
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perguntaram sistematicamente a todos os presos se haviam so-
frido tortura ou maus-tratos. Os demais faziam questionamen-
tos sobre violência policial apenas eventualmente.

Nem mesmo sinais claros de agressões – man-
chas de sangue, roupas rasgadas, hematomas ou 
feridas – alteraram o comportamento de alguns 
juízes: em 33% dos casos11, os magistrados não 
fizeram nenhuma pergunta sobre a ocorrência de 
tortura, mesmo quando a pessoa presa apresenta-
va marcas aparentes de violência.

Ainda assim, quando o relato surgiu na audiência, alguns 
juízes demonstraram desconfiança – quando não tentaram des-
legitimar a palavra do preso em contraposição à palavra do poli-
cial, que tem “fé pública”12. Em 18% dos casos analisados, o juiz 
insinuou que o preso estava mentindo. Em 14%, o magistrado 
tratou as denúncias com naturalidade. Isso acontece, entre outras 

11. Excluindo-se os casos em que a pessoa narrou espontaneamente as agressões sofridas, audiências fantasmas e casos sem informação.

12. Crédito que se dá às autoridades públicas ou serventuários da Justiça, em virtude da função ou ofício exercido.

13. Excluindo-se os casos sem relato de tortura, sem informação e audiências-fantasma.

“– Juiz: Em relação a sua prisão, algo a reclamar?
– Tou sem alimentação há dois dias, dormi no chão, 

passei muita friagem.
– Juiz: Mas o senhor sofreu alguma agressão?

– Não, não, deixa isso pra lá.”

“Só choque? Você ficou com alguma lesão? 
Chute também? Você falou pro delegado que levou chute? 

Do nada eles te agrediram?”

“Eu vou dar credibilidade para a palavra dos policiais 
 e vou manter você preso.”

“Por que a polícia iria colocar tanta droga, 
quase 20 mil reais? Você acha que ela iria andar 

com essa droga? A troco de quê?”

“Tapa na cara, só?”
 

“– Vítima: Só fui pressionado. Eu fiquei quieto 
e eles me mandaram assinar. Tinha muito policial 

em volta de mim na delegacia, me ameaçaram.
– Juiz: Mas por que aqui tá dizendo outra coisa? 

Tudo aqui é mentira? Essas duas folhas que o senhor 
assinou (na delegacia) é mentira (mostrando as folhas)?”

maneiras, questionando o custodiado sobre se o policial teria al-
gum motivo para maltratá-lo, como se a tortura não fosse uma 
prática institucionalizada. 

Em 27% das vezes em que o juiz questionou o preso sobre 
agressões, perguntou, em seguida, se ele era conhecido do poli-
cial. Outras vezes, as perguntas feitas pelos juízes pareciam rela-
tivizar a violência.

Por outro lado, a pesquisa constatou a importância da atu-
ação da Magistratura no combate e prevenção à tortura: em 
quase 60%13 dos casos o relato apareceu devido a uma pergun-
ta feita por esta instituição. 

Outro dado relevante diz respeito à determinação de apu-
ração por parte dos juízes. Alguns magistrados encami-
nharam o caso para investigação em 100% das vezes. 
Outros, em apenas 48%.
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22% 
Justificou 

a agressão

Promotores | “Se não estivesse roubando, não estava apanhando”

O Ministério público tem como atribuição constitucional fiscali-
zar as polícias. A instituição é a única que tinha membros destacados 
exclusivamente para atuar nas audiências de custódia do Fórum Cri-
minal da Barra Funda durante o período da pesquisa. Em 80% dos 
casos em que houve relatos de tortura e maus-tratos, no entanto, o 
Ministério Público nem sequer agiu. 

Na verdade, na maioria das vezes em que se pronunciaram so-
bre o fato, os promotores contestavam os testemunhos, desacre-
ditando diretamente o testemunho da pessoa presa, dando mais 
peso à palavra dos policiais e elencando elementos do boletim de 
ocorrência ou do auto de prisão em flagrante preenchidos na de-
legacia para deslegitimar os relatos. Outra maneira utilizada pelo 
MP para desmerecer as alegações de tortura era realçar eventuais 
antecedentes criminais do preso.

Em alguns casos, promotores referendaram claramente a vio-
lência do Estado. Em outros, ameaçaram o preso que fez um relato 
detalhado, inocentando os policiais antes mesmo de qualquer 
investigação. Como resultado, em quase todas as audiên-

cias não houve qualquer manifestação do Ministério 
Público no sentido de pedir apuração das denúncias 
de violência.

Mais de uma vez, os promotores que deram encaminhamento 
aos casos de tortura acharam por bem justificar sua atitude como 
uma medida meramente protocolar, uma vez que a audiência estava 
sendo filmada e o preso estava visivelmente machucado. Reprodu-
zindo uma cultura institucional conivente com a violência, os promo-
tores abriram mão de seu dever constitucional de exercer o controle 
externo das polícias. 

Contudo, é muito mais provável o juiz acatar pedidos de inves-
tigação dos relatos de violência quando são encaminhados pelo 
Ministério Público: 93% dos pedidos de apuração das denúncias 
feitos pelos promotores foram aceitos pela Magistratura – o que 
reafirma o importante papel que a instituição poderia e deveria 
cumprir no combate e prevenção à tortura e maus-tratos durante 
as audiências de custódia.

O que os promotores perguntam ao 
preso depois de um relato de violência?***
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  “O seu caso vai ser apurado. Se ficar comprovado que 
o senhor mentiu, vai ser processado por denunciação 

caluniosa, entendeu? O que você tá fazendo é muito grave, 
é bastante grave dizer que os policiais cometeram um 

crime que não cometeram.”

“O indiciado confessou na fase policial que traficava, 
embora na presente audiência tenha tentado negar.”

 
“Não quero depois que olhem a filmagem com 

o cara todo arrebentado e digam que eu não falei nada. 
Por isso é que eu pedi [para investigar].”

“Se não estivesse roubando, não estava apanhando.”

 “O senhor conhecia os policiais? Havia algum motivo 
para eles agredirem o senhor gratuitamente?”

“Você já conhecia esses policiais? Por que eles 
incriminariam o senhor com uma quantidade 

tão grande de drogas assim?”
 

“Policiais militares, policiais civis, delegado, 
haveria uma conspiração para imputar falsamente 

a prática de um crime? Muito mais lógico tomar 
a versão da polícia e da vítima.”

Intervenções do Ministério Público 
quando há relato de violência*

Objetivo da intervenção dos 
promotores quando há relato de violência**

Intervém - 20% Não intervém - 80%

Intervenção para 
apurar os fatos - 40%

Intervenção exclusivamente para 
deslegitimar o relato - 60%

* O universo é de 358 casos pois exclui audiências-fantasma, 
   casos sem relato de violência e casos sem informação.

** O universo, de 72, considera apenas os casos em 
     que houve intervenção do Ministério Público.

*** O universo, de 122, considera todas as perguntas feitas pelos promotores 
       após um relato de violência. Há casos em que mais de uma pergunta foi feita.
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A defesa interveio em 49% dos casos em que houve re-
latos de tortura e maus-tratos. A pesquisa mostrou que os defen-
sores públicos alocados no DIPO (Departamento Técnico de Inquéritos 
Policiais e Polícia Judiciária)14 estão mais atentos aos casos de violência 
que os defensores de outras áreas designados para atuar nas audiências 
de custódia. O índice de reação entre os defensores do DIPO é de 67%. 
Entre os designados, a taxa é bem menor: em apenas 32% das vezes eles 
pediram mais detalhes ao preso, buscando elementos que pudessem 
auxiliar em uma eventual investigação.

É na entrevista prévia com o defensor antes do início da audiência 
que os testemunhos costumam aparecer pela primeira vez, o que reforça 
a necessidade de que a conversa ocorra longe dos promotores, juízes e, 
sobretudo, dos policiais da escolta – que, no Fórum Criminal da Barra 
Funda, permanecem demasiadamente próximos ao custodiado. No pe-
ríodo monitorado pela pesquisa, a conversa que deveria ocorrer reser-
vadamente aconteceu sempre no corredor, perto da sala de audiência, e 
na presença de um policial militar. 

Durante as audiências, os defensores foram os únicos que questio-
naram o preso sobre a existência de testemunhas e outros elementos, 
como fotografias e filmagens, que pudessem comprovar as denúncias. 
Isso, no entanto, é ignorado: a pesquisa não observou um único caso em 
que informações sobre as testemunhas passassem a constar detalhada-
mente nos autos. Imagens de câmeras de vigilância ou dados do GPS das 
viaturas tampouco costumam figurar nos procedimentos.

A Defensoria Pública também foi a única instituição cujos membros 
não insinuaram em nenhum momento que o preso estaria mentindo ou 
inventando relatos de violência para ter o flagrante relaxado. No entanto, 
tampouco demonstraram disposição em enfrentar juízes e promotores 
nas ocasiões em que estes desacreditaram, desrespeitaram ou foram 
agressivos com os custodiados.

14. O DIPO é responsável por fiscalizar os atos do inquérito policial, em tese, zelando pelas garantias individuais, autorizando prorrogação de prazo, a decretação prisão preventiva/
temporária e a busca e apreensão, além de fiscalizar a atividade da polícia judiciária.

Defensores públicos | “Foram os mesmos PMs que te levaram para a delegacia?”

a pesquisa não 
observou um 
único caso em que 
informações sobre 
as testemunhas 
passassem 
a constar 
detalhadamente 
nos autos. Imagens 
de câmeras de 
vigilância ou 
dados do GPS das 
viaturas tampouco 
costumam figurar 
nos procedimentos.

O que a defesa pergunta ao 
preso depois de um relato de violência?***

O que a defesa pergunta ao preso 
depois de um relato de violência?*

Intervém** - 49% Não intervém - 51%

* O universo é de 358 casos pois exclui audiências-fantasma, casos sem  
   relato de violência e casos sem informação. Foram considerados também  
   42 casos atendidos por advogados particulares.
** Todas as manifestações da defesa foram no sentido de obter mais  
     informações para apuração dos fatos. Não foi registrado nenhum caso  
     de intervenção exclusivamente para deslegitimar o relato.

*** O universo, de 237, considera todas as perguntas feitas  
       pela defesa após um relato de violência. Há casos 
       em que mais de uma pergunta foi feita.
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“O disparo gerou a fuga do indiciado, eu mesmo teria 
fugido. O indiciado relatou ter sofrido diversas agressões, 

está com marcas… Ratificar uma prisão feita nestas 
condições perderia o sentido desta audiência. Percebe-

se que este é um relato constante, de perseguição e 
flagrantes forjados, semelhante a tantos outros que 

ouvimos aqui e trabalhamos em conjunto com o grupo 
especial do Ministério Público.”

 
“– Defensor: O policial perguntou se o senhor tinha 

passagem criminal?
– Vítima: Foi a primeira coisa.

– Defensor: O senhor viu o M. sendo agredido?
– Vítima: Sim.

– Defensor: Os policiais que te bateram foram os mesmos 
que levaram para a delegacia?

– Vítima: Sim.”
 

“Foram policiais civis? Eles levaram para delegacia 
logo depois? Os PM te levaram para delegacia logo 

depois? Chegou na delegacia que horas? Todas viram a 
abordagem? A família e o cara da pizza?”

 
“Na revista a senhora foi obrigada a tirar a roupa? 

A senhora ficou totalmente nua? Dentro de um quarto só 
com policiais homens?”

 “– Defensor: O que você fazia nesse local?
– Vítima: Moro lá desde que nasci.

– Defensor: Tem testemunha?
– Vítima: Sim, os moradores da viela vieram, falaram para 

os PMs pararem, que era injustiça 
o que eles tavam fazendo.

– Defensor: Alguém filmou?
– Vítima: Não sei, uma das meninas estava 

com um celular na mão.”
 

“O senhor sofreu alguma agressão? O que aconteceu? Foi 
uma das policiais civis? Sabe reconhecer? Sabe se tem 
testemunha dessas agressões ou a filmagem do banco 

poderia demonstrar? Ficou com alguma lesão aparente? 
Essa policial levou você até a delegacia?”

 
“O senhor foi agredido pela polícia no momento da 

prisão? O senhor pode mostrar sua mão pro juiz? Foi o PM 
mesmo? Na delegacia o senhor não foi agredido? Foram 

os mesmos PMs que te levaram para a delegacia? Fizeram 
esse corte na sua mão como?”

 “– Defensor:  O senhor leu o que estava escrito no B.O.?
– Vítima: Eu pedi para ler e não deixaram.”
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Instituto Médico Legal | “Concluo que a vítima sofreu lesões de natureza leve”

Exemplos de um mesmo caso de violência relatado 
em audiência e descrito pela perícia do Instituto Médico Legal.

RELATO EM AUDIÊNCIA LAUDO DO IML

Eles me deitou no chão e passou o carro em cima do meu pé. 
Eu fugi e entrei no rio, começaram a me dar tiro, me entre-
guei, eles me deitaram no chão e passaram a viatura no meu 
pé. [Pessoa que apresentava pé muito inchado, enfaixado]

Informou que foi vítima de acidente automobilístico 
em 20/8. Explica que o carro passou com a roda em seu pé 
enquanto ele estava deitado no chão.

O polícia pisou em cima de mim, ficou em pé em cima de 
mim. Me jogou no chão, me arrastou. Foi um policial. [Pes-
soa com rosto muito machucado]

Informou que teria sido acidentalmente machucado 
quando arrastado por PMs.

Me jogaram no chão. Informou que sofreu queda da própria altura.

Conclusões do Instituto Médico Legal diante dos relatos de tortura e maus-tratos*

CONCLUSÃO DO LAUDO %

Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve. 49%

Não há no momento deste exame lesões corporais recentes de IML. 35%

Não tenho elementos para concluir sobre a existência de lesões corporais relacionadas com o fato relatado. 6%

Não há no momento deste exame lesões corporais recentes de IML. Lesões, se existiram, não deixaram vestígios. 3%

A gravidade da lesão será avaliada em exame complementar. 3%

Concluo que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve. Outras lesões porventura 
ocorridas não deixaram vestígios. 3%

Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve salvo eventuais complicações posteriores. 1%

Concluo que o examinado apresenta lesões corporais de natureza leve cuja evolução indica 
terem sido produzidas em data anterior a prisão atual. < 1%

O exame de corpo de delito é realizado no próprio Fórum 
Criminal da Barra Funda, em uma sala estreita, improvisada 
e com equipe instalada especificamente para atender as de-
mandas das audiências de custódia. A criação dessa estrutura 
no Fórum foi uma das mais importantes mudanças introduzi-
das pelo mecanismo.

Vale ressaltar que, administrativamente, o Instituto Médico 
Legal está vinculado à Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo, o que compromete sua independência na averiguação 
de crimes cometidos por agentes do próprio Estado, em parti-
cular pelas polícias (vinculadas à mesma secretaria).

Embora os policiais militares não tenham como praxe entrar na sala 
no momento do exame, observou-se que os agentes da escolta acom-
panhavam a realização do exame encostados na porta, de onde era 
possível ouvir toda a conversa. Por vezes, também entravam no local.

Os laudos analisados por esta pesquisa demonstraram 
que, na maioria das vezes (73%), a pessoa presa reproduziu 
com maior ou menor detalhamento o relato da audiência ao 
médico-perito. Em 16% dos casos, a descrição dos fatos pre-
sentes no laudo é bem mais sucinta e com menos detalhes do 
que a apresentada na audiência. As perícias, no entanto, 
ignoravam as violências psicológicas.

* O universo compreende os 251 laudos de exames de corpo de delito a que a pesquisa teve acesso.
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No mesmo momento em que profere uma decisão – de-
terminando a conversão do flagrante em prisão preventiva, 
o relaxamento do flagrante ou a liberdade provisória da 
pessoa presa –, o juiz também deve mandar apurar a vio-
lência eventualmente cometida no momento da prisão. Os 
magistrados, no entanto, não tomaram nenhum tipo 
de providência em 26% dos casos analisados. Quando 
decidiram pela apuração, os juízes preferiram enviá-lo à Divi-
são de Expediente da Polícia Judiciária e Serviços Auxiliares, 
conhecida como DIPO 5, uma seção do DIPO responsável pelo 
recebimento e processamento dos casos de violência policial.

Na prática, porém, o DIPO 5 se limita a encaminhar as 
evidências de tortura e maus-tratos às corregedorias da Po-
lícia Civil e da Polícia Militar. Ou seja, o que o DIPO 5 faz é 
enviar as denúncias às instituições suspeitas de praticar as 
agressões. Além disso, a pesquisa identificou que, em 14% 
dos casos, esse encaminhamento se deu de maneira equivo-
cada: um caso que deveria ter sido remetido à Corregedoria 

da Polícia Militar, por exemplo, acabou sendo enviado por 
engano para a Corregedoria da Polícia Civil.

Quando chegavam ao destino correto, a situação não era 
muito melhor – e, no caso da Polícia Militar, ela se agravava, 
pois a Corregedoria da corporação reencaminhava a documen-
tação para o batalhão onde estava alocado o policial acusado. 
Ou seja, o próprio policial (ou grupo de policiais) sus-
peito pelas práticas de violência recebeu documentos 
com nome e endereço de quem o acusava, além de 
um vídeo com o rosto, a voz e o depoimento das víti-
mas, aumentando sua vulnerabilidade.

Além disso, as corregedorias não são transparentes. Os ór-
gãos corregedores da Polícia Militar e da Polícia Civil se recusa-
ram a fornecer informações para esta pesquisa, mesmo após 
pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação.

Em apenas 1 dos 393 relatos de violência o juiz 
determinou a abertura de inquérito policial.

O ambiente do exame de corpo de delito não incentiva o rela-
to de tortura. Algumas mulheres que denunciavam abusos sexu-
ais, por exemplo, recusaram-se a tirar a roupa diante do médico 
para realizar o exame. Em vez de substituir o profissional por uma 
perita, o laudo ficou em branco.

Em apenas 3% dos casos pediu-se a realização de 
exames complementares para aprofundar a análise 

das consequências da violência. Contudo, nenhum 
deles foi realizado.

Em 11% dos casos, por outro lado, a descrição do médico 
continha elementos novos sobre os episódios de violência, como 
detalhes sobre o tipo de agressão, uso de objetos e partes do corpo 
que foram golpeadas. Nestes episódios, as descrições das lesões 
também pareceram ser mais detalhadas, revelando que a conduta 
pessoal do perito pode ser decisiva para o resultado do laudo.

Apuração dos casos 
de tortura e maus-tratos
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O caminho da apuração da violência 
a partir da audiência de custódia
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U      M   
H O M E M 
C H E G A 

à audiência de custódia em cadeira de rodas. Tem a perna engessada e di-
versos hematomas e cortes no rosto. As lesões e a fragilidade que aparenta 
são tão evidentes que, ainda no corredor, os policiais que o acompanham 
autorizam, excepcionalmente, que a equipe de pesquisa converse com ele. 
O homem conta que dirigia o carro de um amigo quando a polícia deu iní-
cio à perseguição. Nervoso, ele bateu no poste e ficou muito tempo preso 
entre as ferragens. Enquanto o socorro não chegava, os policiais o agredi-
ram com coronhadas para que revelasse onde estaria a arma. Ele entra na 
sala de audiências e é perguntado pelo juiz sobre a ocorrência de tortura. 
O tom do magistrado não é amigável: ele parece duvidar do relato e pouco 
disposto a investigar a denúncia. “A cadeira de rodas é só por causa do pé 
quebrado? Vai passar por cirurgia? Isso foi coronhada ou acidente? Tem 
certeza? A coronhada deixou isso aí? Não foi o acidente? Ah, o senhor não 
sabia que o carro era roubado? Tinha uma vítima atrás do carro, gritando 
por socorro, e o senhor não sabia?”, questiona. O homem preso reage: “fui 
humilhado. Não conhecia os PMs. Me deram uma coronhada aqui, me 
apertaram. Eu fiquei preso nas ferragens e ficaram me agredindo pra falar 
onde tava a arma. Vou passar por cirurgia.” A Defensoria e o Ministério 
Público não se pronunciam. Chegado o momento dos encaminhamentos, 
o defensor solicita, de forma padrão, que o DIPO 5 seja oficiado. Nenhuma 
outra providência é tomada para apurar os fatos e a prisão em flagrante é 
convertida em prisão preventiva.
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U    M   
H O M E M 
É P R E S O 
em flagrante acusado de roubo. Tenta fugir entrando em 
um rio, mas não consegue: os policiais atiram contra ele, 
sem acertar, e ele resolve se entregar. Machucado, o ho-
mem é levado pelos policiais ao hospital. No boletim de 
ocorrência consta que “estava fugindo, colidiu com uma 
árvore, tentou fugir por um córrego, caiu no barranco e 
machucou os tornozelos, sendo conduzido para pronto-
-socorro”. O homem chega à audiência de custódia com 
dificuldade para caminhar. Apresenta o pé extremamente 
inchado e com alguns curativos. Juiz, promotor e defensor 
percebem a lesão. Ao ser questionado pelo juiz sobre se 
havia sofrido algum tipo de violência, o homem diz: “Eu fugi 
e entrei no rio, começaram a me dar tiro, me entreguei, 
eles me deitaram no chão e passaram a viatura no meu 
pé.” O homem ainda diz que consegue identificar os agres-
sores, e que os policiais que o levaram para a delegacia 
o ameaçaram para não relatar o episódio: ele devia dizer 
que se machucou no rio. Como resultado, o juiz conver-
te sua prisão em flagrante em prisão preventiva e envia o 
caso de tortura para apuração do DIPO 5. Ao saber disso, o 
representante do Ministério Público imediatamente se di-
rige ao homem e disse que o procedimento seria encami-
nhado ao DIPO 5 e que, se fosse apurado que ele mentiu, 
seria processado por denunciação caluniosa. “É bastante 
grave dizer que os policiais cometeram um crime que não 
cometeram”, afirma o promotor. O laudo elaborado pelo 
Instituto Médico Legal descreve em detalhes a existência de 
uma série de lesões, como edemas, contusões, equimose e 
lesões escoriativas, mas afirma que o homem foi “vítima de 
acidente automobilístico” e que as lesões são de “natureza 
leve, salvo eventuais complicações posteriores”. Não houve 
exames complementares. O pedido de investigação é re-
metido ao batalhão de polícia onde trabalham os policiais 
acusados da tortura.

U    M    A  
M U L H E R 
É L E V A D A 
à audiência de custódia após ser presa em flagrante pelo 
crime de tráfico de drogas. Ao ser questionada sobre algum 
caso de violência policial no momento da prisão, ela res-
ponde: “Eram três policiais. Eu não tenho nada contra eles, 
mas não gostei do jeito que me trataram, me fizeram entrar 
dentro de um quarto escuro para tirar minha roupa e fiquei 
totalmente nua pra ver se tinha dinheiro ou droga. Não tinha 
policial feminino, me revistaram sem roupa. Disseram que 
se eu não assumisse a droga eles iam me matar. Um dos 
policiais é o mesmo que tinha prendido minha irmã.” A mu-
lher diz ainda que, na delegacia, não teve a oportunidade de 
conversar com o delegado e que foi obrigada a assinar uma 
confissão. Nem o promotor nem o defensor pedem a apura-
ção do caso. O juiz converte a prisão em flagrante em prisão 
preventiva e envia o relato de tortura para o DIPO 5. O laudo 
do Instituto Médico Legal diz que a vítima “informou não ter 
sido agredida e solicitou a não realização de perícia médica 
por não desejar despir-se”. Não se considerou como agres-
são o fato de a mulher ter sido despida em frente a policiais 
homens em um quarto escuro, já que as instituições buscam 
apenas “marcas” e “porradas”. Além disso, o próprio sistema 
repetiu institucionalmente a agressão ao não providenciar 
uma médica-perita para a realização do exame.
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Conclusões
Agir de maneira protocolar 
é PERPETUAR A tortura

Os relatos de tortura e maus-tratos que surgem nas audi-
ências de custódia são fundamentais para compreender, pu-
blicizar e problematizar o comportamento das instituições do 
sistema criminal. 

Atualmente, se não há marcas nítidas da agressão e se 
não se sabe reconhecer imediatamente o agressor, a vio-
lência é desprezada pelos representantes da Magistratura, 
Ministério Público e Defensoria. As formas complexas e 
aprimoradas de tortura e maus-tratos devem ser compreen-
didas e combatidas a partir das audiências de custódia – e 
não legitimadas por elas.

Quando foram implementadas, as audiências duravam 
em média 35 minutos. No final de 2015, terminavam em ape-
nas 15. As seis salas destinadas para o procedimento no Fó-
rum Criminal da Barra Funda eram separadas por um biom-
bo. Não raro era possível ouvir o que se dizia na audiência ao 
lado. Os policiais militares – que são os principais acusados 
pelas agressões – acompanhavam as sessões de perto, in-
clusive durante a entrevista que deveria ser reservada com o 
defensor público.

Ao longo das audiências, os policiais disciplinavam o com-
portamento dos presos, que permaneciam sempre algemados. 
Eram os policiais que os conduziam até o Fórum, onde, após 
a audiência, aguardavam o alvará de soltura ou o encaminha-
mento para um centro de detenção provisória. 

O ambiente hostil e a postura das instituições do sistema 
de Justiça nas audiências de custódia sugerem que a subno-
tificação de casos de tortura e maus-tratos é muito grande. 
A pesquisa presenciou várias situações em que, durante a 
conversa prévia com o defensor público, ao serem pergunta-
das sobre a ocorrência de agressões por parte da polícia no 
momento da prisão, as pessoas presas, ainda que estivessem 
machucadas, diziam preferir não falar sobre isso durante a 
audiência. Em muitos casos o desconforto com a presença de 
policiais militares era nítido. 

Na maioria absoluta das vezes, a apuração dos relatos de 
agressão, após passar burocraticamente por Magistratura, Mi-
nistério Público e Defensoria Pública, terminou voltando para 
as mãos da mesma instituição responsável pela agressão. No 
caso dos policiais militares isso é ainda mais grave, uma vez que 
é o próprio batalhão policial da região em que a tortura ocorreu 
– e não a Corregedoria – que recebia o vídeo da audiência de 

custódia, com  a  voz e rosto da pessoa presa, colocando-a em 
posição de vulnerabilidade ainda maior.

Antes da resolução do CNJ que instituiu o procedimento, os 
casos eram encaminhados, em geral, para as corregedorias das 
polícias. Agora, as denúncias chegam rápido e sem in-
termediários aos atores que têm competência legal 
para tomar providências, mas terminam da mesma 
maneira, nas corregedorias notoriamente ineficazes 
e descomprometidas com a apuração. Não se pode ne-
gar que as audiências de custódia trouxeram um ganho efetivo, 
que é a possibilidade de realização do exame pericial 24 horas 
após a violência e no próprio Fórum. Do ponto de vista do fluxo 
e da efetividade, no entanto, acreditamos que tempo e recursos 
preciosos para o urgente combate à tortura e aos maus-tratos 
estão sendo desperdiçados pelo Estado.  

Não há qualquer diálogo entre Instituto Médico Legal, que 
realiza o exame de corpo de delito, e a Magistratura, o Ministério 
Público e a Defensoria Pública, que ouvem os testemunhos de 
agressões. Essas instituições não podem se isentar de 
responsabilidade diante da situação, podendo inclusi-
ve estar incorrendo na prática de tortura por omissão 
nos termos da lei. Agir de maneira protocolar é per-
petuar a violência institucionalizada.

Espera-se que Magistratura e Ministério Público entendam 
que a violência policial não é pontual, situacional e privada, e 
que não pode ser tolerada e muito menos justificada como uma 
questão pessoal entre o policial e o cidadão detido. É preciso 
questionar e controlar a atuação das polícias, rompendo a rela-
ção de leniência que se escora na presunção da veracidade de 
sua versão dos fatos. 

É fundamental compreender que a tortura e os maus-tratos 
permeiam todo o sistema de Justiça criminal e que as audiên-
cias de custódia são uma oportunidade inegociável de combater 
essa cultura de violência institucional. Magistratura, Ministério 
Público, Defensoria Pública e Instituto Médico Legal devem, por-
tanto, adotar uma postura ativa e comprometida diante desses 
testemunhos. Só assim romperemos com as estruturas que ainda 
impedem a erradicação da tortura e outros tratamentos cruéis, 
desumanos e degradantes no Brasil.

T O R T U R A  B L I N D A D A  |



23

Recomendações
1. As audiências de custódia devem ser aplicadas a todas as pessoas presas, 

independentemente do crime que baseia a detenção e do dia, horário e local em que 
ocorreu o flagrante.

2. As audiências de custódia devem ser realizadas presencialmente em ambiente seguro 
que permita a coleta de relatos de tortura e maus-tratos sem pressão e coação. A 
pessoa presa não deve ser algemada. Policiais militares não podem estar presentes 
nas audiências nem nas entrevistas prévias com o defensor público. A linguagem 
utilizada pelos representantes do sistema de Justiça deve ser simples.

3. A chamada audiência-fantasma, realizada quando a pessoa presa está hospitalizada, 
não deve acontecer em nenhuma hipótese. Quando não houver a apresentação da 
pessoa presa em razão de internação ou atendimento médico, deverá ser determinada 
sua apresentação à audiência de custódia imediatamente após a alta hospitalar, além 
da instauração de procedimento para apurar possível violência policial. A justificativa 
para a não apresentação deve ser respaldada por laudo ou relatório médico detalhando 
as razões da internação, extensão de possíveis lesões físicas e psicológicas, assim como, 
se possível, o que as teria causado.

4. Os juízes devem questionar a pessoa presa sobre a ocorrência de tortura e maus-
tratos em todas as audiências, pedindo detalhes que auxiliem na apuração dos fatos. A 
atuação dos magistrados deve seguir a resolução 213 do CNJ.

5. Os relatos de violência policial apresentados nas audiência de custódia devem ser 
tabulados e sistematizados pelo Judiciário visando subsidiar políticas públicas de 
prevenção e combate à tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.

6. Os promotores devem perguntar obrigatoriamente sobre a ocorrência de tortura e 
maus-tratos e, em caso de resposta positiva, buscar novos elementos de prova para 
a apuração do crime. Devem, ainda, instaurar procedimento investigatório criminal ou 
determinar a instauração de inquérito policial, quando houver suspeita, ou apresentar 
denúncia imediatamente quando houver indícios suficientes.

7. Os defensores públicos devem dispor de um espaço adequado para a entrevista 
prévia, em que devem questionar, obrigatoriamente, se a pessoa foi vítima de tortura 
e maus-tratos. Devem, ainda, informá-la sobre os possíveis encaminhamentos para a 
apuração da violência.

8. A Defensoria deve tabular todas as denúncias relatadas na entrevista prévia, mesmo 
que a pessoa opte por não mencioná-las na audiência, a fim de produzir dados para 
subsidiar políticas públicas de prevenção e combate à tortura. 

9. Quando houver suspeita fundamentada de ocorrência de tortura ou maus-tratos, deve 
ser garantida a integridade física da pessoa presa, de seus familiares e de eventuais 
testemunhas. A pessoa presa não deve retornar à guarda de agente públicos suspeitos.  

10. Diante de relato de violência policial (física ou psicológica), a Magistratura, o Ministério Público 
e a Defensoria Pública deverão formular quesitos específicos para a elaboração de laudo de 
exame de corpo de delito. Esses critérios deverão fazer parte do ofício de encaminhamento 
ao Instituto Médico Legal. Esse documento deverá, ainda, informar o tipo de violência que a 
pessoa narrou ter sofrido, de modo a contribuir com a qualidade do exame.

11. A perícia deve ser realizada em ambiente equipado nos termos do Protocolo de 
Istambul. Sempre que necessário, exames complementares para atestar a extensão dos 
ferimentos ou a existência de lesões de difícil constatação devem ser solicitados. 

12. A perícia forense deve estar integrada às políticas de combate e prevenção e combate 
à tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, sendo fundamental o 
fortalecimento do Instituto Médico Legal como instituição independente e autônoma da 
Secretaria de Segurança Pública estadual.
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