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RESUMO 
 

 

O presente trabalho visa à análise de dados coletados através da metrologia de 
observação participante não estruturada para compreender a prática da Audiência de 
Custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante em Salvador e a sua consonância com a 
Resolução de n° 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, bem como, à luz dos 
ensinamentos da Criminologia Crítica compreender as criminalizações produzidas no 
Núcleo, os estereótipos reproduzidos, e a atuação dos atores jurídicos em face das 
violações de direitos fundamentais, por fim, a pesquisa se debruça sobre o conceito 
da “Audiência Paredão”, seus fundamentos e características, e sua não adequação 
em face da Resolução do CNJ. 
 

Palavras-Chaves: audiência de custódia; audiência paredão; seletividade prisional; 

in dubio pro promotor; criminologia crítica. 
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ABSTRACT 
 

 
The present work aims at the analysis of data collected through participatory 
observation methodology not structured to understand the practice of the Hearing of 
Custody in the Center of Prison in Flagrante in Salvador and its in accordance with 
National Council Resolution n. 213/2015 of Justice, as well as, in the light of the Critical 
Criminology teachings to understand the Criminalizations produced in the Nucleus, the 
reproduced stereotypes, and the action of the juridical actors in the face of violations 
of fundamental rights, finally, the research focuses on the Audience concept Paredão, 
its fundamentals and characteristics, and its non-adequacy in the face of the CNJ 
Resolution 
 

Keywords: custody hearing; audience wall; prison selectivity; in dubio pro promoter; 

critical criminology. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Tem sido expressão corrente nos debates acadêmicos a afirmação de que o 

sistema carcerário vive uma crise sem precedentes. Parte significativa da doutrina 

nacional tem, neste sentido, considerado que esta mencionada crise estaria 

representada por um processo atual denominado de encarceramento em massa. 

De acordo com os dados do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN1), a população carcerária no Brasil alcançou o terceiro lugar 

dentre as maiores populações carcerárias do Mundo (População de 726 mil presos). 

O relatório apresentado pelo Departamento Nacional, ainda apontou que cerca de 

40% dos aprisionados não possuem condenação, ou sejam são presos provisório.  

O problema da superlotação dos presídios ganhou destaque nos meios de 

comunicação, e em resposta, as instituições judiciárias passaram a traçar metas e 

alternativas à prisão, na tentativa de solucionar o encarceramento em massa. 

 Após reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucionais 2 no sistema prisional, 

o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, implementou no País, 

o instituto das audiências de custódia através da Resolução de nº 213/2015 do CNJ, 

como tentativa de controlar as prisões provisórias, apurar a violência policial, as 

ilegalidades da prisão, bem como, averiguar a ausência de justificação para 

decretação de prisão preventiva. Portanto, creditou-se a audiência de custódia, a 

possibilidade de reduzir o encarceramento em massa do País. 

O instituto das audiências de custódia tem seus pilares, a proteção dos Direitos 

Humanos, e a origem do instituto é baseado na Convenção Americana de Direitos 

Humanos – CADH3, que assegura à pessoa detida a ser conduzida, sem demora, à 

presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções 

jurisdicionais.  

                                            

1 DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional). Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias Atualização - Junho de 2016. Brasília, 2017. 
2 ADPF 347, Supremo Tribunal Federal. 
3 Art. 7. 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou 
outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um 
prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade 
pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Convenção 
Americana de Direitos Humanos (CADH). Pacto de San Jose da Costa Rica, 1969. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em setembro 2018. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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A implantação deste instituto jurídico no sistema brasileiro, surgiu como 

resposta aos números alarmantes do sistema penal, além do atraso do ordenamento 

jurídico em se enquadrar com os ditames constitucionais e internacionais, ainda que 

para muitos, tenha sido uma medida impopular. (PAIVA,2015, p, 37). 

Por intermédio das audiências de custódia, o Poder Judiciário passou a ter a 

oportunidade de decidir sobre a atuação policial nas prisões, e com o instituto, foi 

efetivado o princípio do contraditório no âmbito das prisões em flagrante, já que com 

as audiências de custódia o preso será interrogado perante uma Autoridade Judiciária 

no prazo de 24 horas. Desse modo, o instituto revela-se como instrumento valioso de 

controle de legalidade das prisões, no sentido de proteção das garantias fundamentais 

e prevenção do exercício arbitrário da força policial. (DUCLERC RAMALHO JUNIOR; 

FERNANDES, 2017, p. 242-243). 

Todavia, compreendemos que a “operacionalidade real dos sistemas penais”4 

destoa dos discursos jurídicos penais que o legitimam, sendo assim, questionamos:  

a prática das Audiências de Custódia assegura o cumprimento dos preceitos contidos 

na Resolução de nº 213 do Conselho Nacional de Justiça? 

Esclarecemos que a audiência de custódia como parte do Processo Penal, não 

se desintegra do eterno “devir” do Direito Penal, e de suas questões sociais, além de 

sua eficácia invertida5 na concepção da criminologia crítica – sendo, portanto, produto 

de delimitação do inimigo6 interno da sociedade. 

O presente trabalho se justifica pela necessidade de se averiguar se os 

objetivos da Resolução de nº 213 do CNJ, que implementou as audiências de custódia 

no Brasil, tem sido alcançado, sejam eles, a apuração de violência policial, de 

ilegalidades das prisões em flagrantes, e da redução de decretação de prisão 

preventiva sem justificação. 

Nesse sentido, considerando os referenciais teóricos, com enfoque na 

Criminologia Crítica como ferramenta da desnudação da realidade, realizou-se 

                                            

4 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema 
penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 12. 
5 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão de Segurança Jurídica: do controle da violência à 
violência do controle penal. 2. edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
6 ZAFFARONI, Eugenio Raul, O Inimigo No Direito Penal - Col. Pensamento Criminológico - Vol. 
14. São Paulo: Editora Revan. São Paulo. 2007. 
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pesquisa de campo, com o objetivo de coletar dados através do uso da observação 

participante não estruturada como recurso metodológico.7 

Registramos que o presente trabalho foi subsidiado com base em observações 

colhidas no Núcleo de Prisão em Flagrante em Salvador, durante o período de 8 a 10 

de agosto de 2018, onde se observou cerca de 37 audiências de custódia.  

A estrutura da pesquisa realizada nesta monografia possui início no capítulo 2, 

o qual apresentará o percurso metodológico do trabalho, e as reflexões da 

Criminologia Crítica que orientará o presente trabalho. Para melhor situar o marco 

teórico do trabalho, será destacada a mudança de paradigma ocorrida a partir da 

influência do estrutural funcionalismo na construção da criminologia, partindo da 

Criminologia positivista etiológica, até alcançar as principais teorias de natureza crítica 

da atualidade, de modo a entender o funcionamento do sistema penal, mais 

precisamente, no cenário do instituto das audiências de custódia. 

Em sequência, no capítulo 3, serão trazidos os tópicos referentes ao conceito 

de audiência de custódia e sua implementação no Brasil, bem como, a discussão 

jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. 

Depois de abordados os subsídios dos capítulos anteriores, serão abordados, 

no capítulo 4, o desdobramento dos resultados apresentados pela pesquisa. Importa 

ressaltar que, inicialmente, o foco da presente pesquisa consistia em auferir a prática 

das audiências de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante em Salvador, e sua 

consonância com os requisitos normatizados na Resolução de nº 213 do CNJ. 

Ocorre que, durante a realização da pesquisa de observação, algumas outras 

questões inusitadamente se sobressaíram e, desde então, surgiu a necessidade de 

abordá-las neste trabalho, quais sejam: o conceito de “audiência paredão”, a ausência 

de liberdade plena, a omissão do Ministério Público em face da violência policial, e a 

complacência da Defensoria Pública diante das violações constitucionais. 

O presente trabalho também refletirá sob o viés da Criminologia Crítica, a 

criminalização produzida pelo Núcleo de Prisão em Flagrante de Salvador, ainda que 

se reconheça na pesquisa participante as suas limitações, buscou-se compreender: 

quem são os custodiados que sentam no banco de réus das audiências de custódia, 

                                            

7 LUPETTI BAPTISTA, B. G. O uso da observação participante em pesquisas realizadas na área do 
Direito. In: Machado, Maíra Rocha. (Org.). Pesquisar empiricamente o Direito. 1ed. São Paulo: Rede 
de Estudos Empíricos do Direito, 2017, v. 1, p. 82-117. 
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o paradigma social que traduz na escolha da audiência denominada paredão, e sua 

não adequação diante da Resolução do CNJ. 

Diante desse panorama apresentado, espera-se a mudança na mentalidade 

dos operadores do Núcleo de Prisão em Flagrante, que ainda se encontram 

contaminada com o viés de um sistema inquisitório.  

Ao final, haverá considerações finais acerca da problemática apresentada pela 

pesquisa, considerando as violações fundamentais do sistema como um todo. 

Esclarecemos por fim, que esse trabalho não tem a pretensão de solucionar 

todos os problemas do cotidiano pratico das audiências de custódias, mas sim, dispor 

uma análise cuidadosa acerca do panorama real da prática de audiências de custódia 

em Salvador, buscando compreender o funcionamento das organizações judiciais.   
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2. O ASPECTO METODOLÓGICO DA PESQUISA E AS 
CONSTRIBUIÇÕES DA CRIMINOLOGIA PARA COMPREENDER A 
SELETIVIDADE PENAL 

 

Como visto nas postulações introdutórias deste trabalho, parte-se do 

entendimento de que somente uma reflexão através da Criminologia Crítica podemos 

compreender às complexas questões do funcionamento do sistema penal. 

Neste capítulo, portanto, abordaremos o percurso metodológico da pesquisa 

realizada no Núcleo de Prisão em Flagrante, bem como, serão estudadas as principais 

mudanças paradigmática da disciplina, partindo da criminologia positivista até 

alcançar as principais teorias de natureza crítica da atualidade, de modo a entender o 

funcionamento do sistema penal, mais precisamente, no cenário do instituto das 

audiências de custódia. 

  

2.1. O PERCURSO METODOLÓGICO 
 

O presente trabalho teve início a partir de uma pesquisa do autor para o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade 

Federal da Bahia, também iniciado esse ano de 2018, o qual tinha como objetivo 

analisar a atuação do Ministério Público nas Audiências de Custódia em Salvador. 

A referida pesquisa intentava compreender se a atuação do representante do 

Ministério Público do Estado da Bahia estaria condizente com as diretrizes do sistema 

acusatório brasileiro. Para tanto, foi proposta a realização de pesquisa empírica, a 

partir da observação participante, que constituiu na presença do pesquisador nas 

audiências para observar a atuação da Promotoria, isto é, da observação direta não 

estruturada8 onde se observou o rito da audiência de custódia e todos os atores que 

integravam o Núcleo de Custódia de Salvador. 

Todavia, durante a realização da pesquisa de observação, algumas questões 

inusitadamente se sobressaíram e deram ensejo a uma análise mais detalhada por 

parte do pesquisador, o que resultou no presente trabalho. Destacamos, então, as 

seguintes ocorrências: a realização da denominada “audiência paredão”, seus 

                                            

8 LUPETTI BAPTISTA, B. G. O uso da observação participante em pesquisas realizadas na área do 
Direito. In: Machado, Maíra Rocha. (Org.). Pesquisar empiricamente o Direito. 1ed. São Paulo: Rede 
de Estudos Empíricos do Direito, 2017, v. 1, p. 82-117 



16 

 

 

fundamentos e características; a ausência de liberdade plena; a omissão do Ministério 

Público em face da violência policial; e a complacência da Defensoria Pública diante 

das violações constitucionais. 

Dessa observação surgem as seguintes hipóteses: a “audiência paredão” 

confere invisibilidade à tortura e coloca o custodiado entre a cruz (aplicação de medida 

cautelar diversa da prisão) e a espada (prisão preventiva); além disso, o “in dubio pro 

promotor” gera a invisibilidade da defesa técnica. O que será objeto de análise a partir 

dos dados coletados ao final do trabalho. 

Compreende-se como valorosa a metodologia da observação participante, 

entendendo que “a pesquisa participativa não é somente possível, mas necessária 

para repormos a inter-relação dinâmica entre teoria e prática”. (DEMO, 2004, p. 104). 

E Curzel (2011, p. 136) acrescenta que a pesquisa participante produz conhecimento 

politicamente engajado e participação. Se reconhece na pesquisa participante as 

limitações9, contudo, buscou-se observar a cena e aos atores que integram àquele 

núcleo de custódia.  

No primeiro momento, foram acompanhados 03 expedientes de audiências de 

custódia, realizadas em três dias úteis (8, 9 e 10 de agosto de 2018) no Núcleo de 

Prisão em Flagrante de Salvador. O Núcleo atualmente funciona com apenas uma 

Vara de Custódia, havendo um Magistrado fixo durante a semana, e aos finais de 

semanas, adota-se o sistema de plantão judicial do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia. 

A sistemática ocorre da mesma forma para o representante do Ministério 

Público do Estado da Bahia, há um Promotor Público fixo durante a semana, e aos 

finais de semanas, há um rodízio de promotores. Quando já parte do objeto de 

observação, o Promotor alocado esclareceu para a pesquisa, que em outros 

momentos haviam dois Promotores que se reversavam durante as audiências de 

custódias. Mas que agora, devido a determinações administrativas, havia apenas um 

Promotor Público alocado no Núcleo. 

                                            

9 PRADO, Daniel Nicory do. Audiência de Custódia em Salvador: pesquisa empírica participante em 

seu primeiro mês de implementação. Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 23, v. 276, p. 2-3, nov. 2015. 
“[...] a pesquisa participante sofre limitações decorrentes da sua própria natureza, em especial a 
dificuldade de generalização das conclusões para além do próprio pesquisador que é, também, sujeito 
da pesquisa e interfere no campo à medida que o investiga”. 
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Na contramão dessa sistemática, a Defensoria Pública do Estada Bahia, atua 

de forma diferente com seus Defensores Públicos, durante os dias de observação, era 

registrado a atuação de um Defensor Público por dia, há uma espécie de rodízio diário, 

nos moldes de como ocorrem durante os finais de semana. Assim, em cada dia de 

expediente de observação participante, foram contabilizados 3 membros da 

Defensoria Pública, um por dia de observação. 

Informa-se que não se desprezou durante a pesquisa em campo, os casos em 

que a defesa técnica dos custodiados tenham sido realizadas pela advocacia privada, 

uma vez que não haveria óbice à análise do objeto central da pesquisa, e tais 

elementos poderiam contribuir para o estudo da investigação.  

Esclarecemos ainda, que a pesquisa, ao utiliza-se do recurso empírico de 

observação participante, não se desconsiderou o perfil social dos atores do Núcleo de 

Prisão em Flagrante, até porque tais fatores podem ser relevantes em críticas futuras 

a serem apontadas no escopo do presente trabalho. Evidente que os aspectos 

analisados foram o gênero, idade aparente e aspecto étnico-racial sob o viés do olhar 

do pesquisador. 

Registra-se que uma mulher ocupava o cargo de Magistrada do Núcleo, 

aparentemente 50-55 anos, branca, e como informação colhida durante a coleta de 

dados, relatou a Magistrada, que atua na área criminal a mais de 25 anos. 

Quanto ao Promotor de Justiça, temos a figura de um homem com idade 

aparente de 35-40 anos, branco, e que segundo declarações colhidas na pesquisa, 

seria Promotor por mais de 10 anos, tendo experiência nas comarcas do interior 

baiano. 

Por fim, relatamos que no tocante a Defensoria Pública, no primeiro dia estava 

sendo representada por uma mulher, de aparentemente 30-35 anos, de cor parda. No 

segundo dia, o Defensor Público era um homem negro, aparentemente 40-45 anos, 

e, no último dia, o terceiro Defensor Público era um homem branco, que aparentava 

ter 30-35 anos. 

Além disso, não se descartou na presente pesquisa, os demais atores naquele 

local, sendo considerado também o servidor público responsável pela digitação das 

atas de audiências, que era um homem negro, aparentemente 35-40 anos. 

Diferente dos demais atores, os casos em que a representação dos 

custodiados se deu pela advocacia privada, as questões étnicas-sociais dos 

advogados foram desprezadas, visto que estas não seriam importantes sob o olhar 
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crítico, que se pretendia. Embora, tenham sido considerados a atuação precípua da 

defesa técnica. 

Assim, durante a pesquisa de campo, todos esses atores públicos estavam 

lotados, para atuarem no Núcleo de Prisão em Flagrante. Destarte, todos atores 

estavam envolvidos no cotidiano das audiências que foram realizadas durante o 

período mencionado.  

A partir dos dados extraídos da observação participante, foram analisadas a 

prática das audiências de custódias à luz de uma perspectiva criminológica, sendo 

abordado os paradigmas da criminologia positivista etiológica ainda viva na 

atualidade, e as reflexões da criminológica crítica como enfoque a formulação das 

demandas expostas à prática daquele núcleo.  

Isto posto, adotaremos um marco teórico específico, bem como uma 

determinada concepção criminológica, que se acredita, está mais adequada a propor 

alternativa viáveis ao sistema de criminalização de sujeitos e condutas. 

Compreendemos por fim, que esse trabalho não tem a pretensão de 

solucionar10 todos os problemas do cotidiano prático das audiências de custódias, 

mas sim, refleti-las sob um viés criminológico crítico, como já mencionado.  

                                            

10 CURZEL, Daniela Nunes. Pesquisa participativa: relações interculturais e políticas públicas. Revista 
de Educação, Ciência e Cultura | v. 16 | n. 2 | jul. /dez. 2011, p. 139, afirma que “a pesquisa 
participativa sempre reivindicou a imersão prática em que as comunidades não precisam apenas 
estudar os seus problemas, precisam, sobretudo, resolvê-los”. 
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2.2. AS CONTRIBUIÇÕES DA CRIMINOLOGIA PARA COMPREENDER 
O CONTROLE SOCIAL 

 

A Criminologia compreendida como ciência, estuda o fenômeno criminoso com 

enfoque nos seus sujeitos (autor e vítima), bem como nas formas respectivas de 

controle social. 

Partimos do entendimento de que somente uma reflexão através da 

Criminologia Crítica, poderemos ter as reflexões adequadas em relação, às 

complexas questões do funcionamento do sistema penal. 

Claus Roxin, sustenta, que: 

transformar conhecimentos criminológicos em exigências políticos-criminais, e 
estas em regras jurídicas, da lex lata ou ferenda, é um processo, em cada uma 
de suas etapas, necessário e importante para a obtenção do socialmente 
correto. (ROXIN,2002, p. 82). 

Nessa perspectiva, a criminologia, poderá servir de base, tanto empírica quanto 

política, para as decisões político-criminais. Compreender o processo histórico da 

disciplina é tarefa fundamental, na medida em que se revela o papel central que a 

questão criminal exerce nos mais variados mecanismos de exercício do poder, em 

especial na formação e consolidação do Estado, enquanto ente que centraliza, e 

busca monopoliza a violência - e por alguns momentos legalizando, a seu favor, a 

propósito, a presente pesquisa demonstrará as novas criminalizações produzidas pelo 

Estado em sede de audiência de custódia. 

Inicialmente, o objeto de estudo da criminologia é o crime e o criminoso. Surge 

o estudo da vítima e controle social (a partir daqui, começa-se a falar em uma “nova 

criminologia”). Desta pluralidade, percebe-se que o objeto da criminologia não é 

delimitado, mas sim extremamente aberto. 

Para melhor situar o marco teórico do trabalho, será destacada a mudança de 

paradigma ocorrida a partir da influência do estrutural funcionalismo na construção da 

criminologia, partindo da Criminologia positivista etiológica, até alcançar as principais 

teorias de natureza crítica da atualidade, de modo a entender o funcionamento do 

sistema penal, mais precisamente, no cenário do instituto das audiências de custódia. 

 

2.2.1 A CRIMINOLOGIA POSITIVISTA E OS ANTIGOS PARADIGMAS 
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A Escola Clássica – assim nomeada pelos positivistas – tinha foco no estudo e 

tratamento jurídico-dogmático do crime. Era fortemente influenciada pela metafísica, 

e estudo eminentemente teórico. O estudo do crime, neste momento, ainda não é 

sistematizado, pouco coeso. As próprias funções da pena não são unificadas, na 

escola clássica. Fundamenta-se o crime a partir da ideia de livre arbítrio.  

Fala-se em escola liberal clássica, como um processo anterior à criminologia 

moderna, que se debruça sobre o tratamento jurídico do crime, do direito penal e da 

pena, desenvolvidas no século XVIII e princípios do séc. XIX.A escola clássica 

caracterizou-se por ter se preocupado em estudar a problematização do crime, os 

ideais filosóficos e o ethos político do humanismo racionalista (SCHECAIRA, 2008, p. 

97). 

Como expoentes, que consolidaram a Escola Clássica, temos as obras de 

Carrara e Beccaria.  A obra "Dos Delitos e das Penas, de Beccaria, não apenas 

delineia a principiologia humanista do direito penal, mas realiza sua adequação com 

a filosofia política do contratualismo (CARVALHO, 2015, p.37). Como ensina 

Shecaira: 

Para a escola criminológica clássica, fundada no contratualismo uma burguesia 
em ascensão, a pena era a reparação do dano causado pela violação de um 
contrato (o contrato social de Rousseau). No direito civil, quando uma parte 
viola o contrato, surge a reparação como resultado inevitável daquele 
descumprimento. No direito penal de uma sociedade baseada metaforicamente 
nesse mesmo contrato, não há como evitar a necessária reparação do dano 
por meio da pena. Daí, é que surgem penas certas e determinadas, como 
decorrência dessa matemática reparatória fixa. (SCHECAIRA, 2008, p. 99). 

Beccaria, segundo Alessandro Baratta, compreendia a justiça humana, com 

base em uma utilidade comum, onde essa seria responsável por manter unidos 

interesses particulares, o que caracteriza o hipotético estado de natureza (BARATTA, 

2002, p. 33). Onde o contrato social está na base da autoridade do Estado e das leis, 

que por sua vez, teriam funções derivadas da necessidade de defender a coexistência 

dos interesses individualizados no estado. O que por si só, constitui uma limitação da 

liberdade individual perante o Estado, e do próprio Estado que terá um poder punitivo 

limitado. Essa percepção utilitarista, nas palavras de Baratta, fará com que “o dano 

social e a defesa social constituam, assim, neste sistema, os elementos fundamentais 

respectivamente, da teoria do delito e da teoria da pena” (BARATTA, 2002, p. 34) 

Ana Flauzina, citando Baratta, compreende que: 
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Como pilar comum desses dois grandes movimentos do pensamento 
criminológico, a ideologia da defesa social introjetou, nos meios leis e jurídicos, 
uma concepção de criminalidade vastamente difundida até os dias atuais, que, 
de acordo com Alessandro Baratta pode ser sintetizada pelos seguintes 
princípios: princípio do bem e do mal - o crime e o criminoso são o mal e a 
sociedade é o bem; princípio da culpabilidade - o delito é o resultado de uma 
atitude interior e consciente por parte do autor e, por isso reprovável; princípio 
da legitimidade - o Estado carrega a legitimidade para punir o culpado; princípio 
da igualdade - o direito penal é igual para todos; princípio do interesse social e 
do delito natural - os interesses resguardados pelo sistema são os interesses 
de todos; e; finalmente, princípio da prevenção - a pena não tem a única função 
de punir o crime, mas também de preveni-lo.( FLAUZINA,2006, p. 18) 

A primeira ruptura da escola positiva com a escola clássica se dá no 

pressuposto do livre arbítrio para a cognição do fenômeno criminal. Passa-se então a 

focar no criminoso como personagem principal dos estudos criminológicos. 

A Criminologia positivista tem como marco principal o ano de 1876, com a 

publicação da obra "O Homem Delinquente", de Cesare Lombroso – conhecido como 

pai antropologia criminal. 

Como ensina Carlos Elbert: “O positivismo foi uma postura filosófica agnóstica 

que teve uma enorme influência no campo científico, em virtude da consagração do 

método experimental” (2009, p. 67). 

A preocupação da escola positivista não é meramente teórica, mas também 

prática, voltada especialmente para a prevenção. Esta prevenção parte de uma 

concepção determinista de crime. Inaugura-se a antropologia criminal; criminologia 

etiológica, tradicional, biológica etc. Tratam-se de estudos baseados no paradigma 

causal-explicativo, através da experimentação. 

A Criminologia Positivista surge sob influências do evolucionismo de Darwin, 

do determinismo mecanicista de Newton e, por óbvio, do positivismo de Comte. De 

fato, uma de suas características mais marcantes é a incorporação dos métodos 

inicialmente desenvolvidos como próprios das ciências naturais, estando suas 

diretrizes teóricas pautadas no paradigma científico da modernidade (COELHO 

NETO,2003, p. 25). 

Lombroso reproduzia os métodos utilizados nas ciências naturais, a fim de 

elevar o estudo do crime a um saber científico. Na época, o que se entendia por saber 

científico se limitava às ciências naturais e exatas. 

Nas palavras precisas de Rosa Del Olmo "O método científico adotado para o 

estudo da sociedade seria uma alternativa apolítica para abordar problemas sociais 

como objetos neutros governados por leis universalmente válidas" (2004, p. 36-37). 
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A Criminologia positivista de Lombroso, tem por objeto, não propriamente o 

delito, mas suas causas. Este processo passa necessariamente pelo estudo do 

homem delinquente, considerado como um indivíduo clinicamente observável sob 

parâmetros objetivos. Com a tese de Lombroso, se consagrou o paradigma etiológico 

(na Medicina, estudo sobre as causas das doenças), ou seja, a busca de alguma 

origem patológica do comportamento desviado ou criminoso (ELBERT, 2009, p. 70). 

Lombroso afirmava que o criminoso é “um ser atávico que representa a 

regressão do homem ao primitivismo. É um selvagem que já nasce delinquente. A 

causa da degeneração que conduz ao nascimento do criminoso é a epilepsia, que 

ataca os centros nervosos dele” (SCHECAIRA, 2008, p. 102). 

Lombroso estabelecia assim, a Antropologia Criminal centrada nas 

características somáticas e biológicas: 

O interesse científico de Lombroso pelas taras genéticas hereditárias ou 
congênitas, que tão reiteradamente observara em loucos e delinquentes 
perturbados, foi levando-o gradualmente à ideia de que devia existir uma 
relação de caráter biológico entre a degeneração e os instintos perversos ou 
destrutivos (ELBERT, 2009, p. 68). 

Essa concepção conduziu na formulação das teorias patológicas da 

criminalidade, baseadas sobre as características biológicas e psicológicas que 

diferenciaram os sujeitos "criminosos" dos indivíduos "normais" (BARATTA, 2002, p. 

29). “O delinquente nato era subespécie humana diferente, por suas características, 

da morfologia do homem honrado” (ELBERT, 2009, p. 69). A figura do criminoso nato, 

por uma questão política-racial passou a ser identificada com características físicas 

dos homens negros, e em alguns casos, relacionados a imigrantes.  

A Escola Positivista também trouxe influências para o Brasil, e seguindo as 

suas concepções, se compreendia que era possível identificar o delinquente em boa 

parte da sociedade brasileira, sendo esses, representados pelos traços antropológicos 

negros e indígenas. Nina Rodrigues sendo citado por Del Olmo: 

 
A civilização ariana está representada no Brasil por uma fraca minoria de raça 
branca quem coube o encargo de defendê-la [..] contra os autos antissociais 
das raças inferiores, sejam estes verdadeiros crimes no conceito dessas raças 
ou sejam, ao contrário, manifestações de conflito, de luta pela existência entre 
a civilização superior da raça branca e os esboços da civilização das raças 
conquistadas e dominadas (RODRIGUES apud DEL OLMO, 2004, p. 174). 

Nina Rodrigues compreendia que existiria um destacado desnível entre as 

raças inferiores e as superiores, não comportando os primeiros a mesma consciência 

do direito e do dever do que os segundos, denominado “povos cultos” (AUGUSTO; 
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ORTEGA, 2011, p. 223). Exemplo paradigmático dos efeitos práticos desta teoria11 

pode ser observada nas conclusões que Nina Rodrigues elaborou no episódio da 

Guerra de Canudos. 

O resultado do pensamento de Nina Rodrigues foi, talvez, uma espécie de 
racismo condescendentes e paternalista que serviu de base para justificar 
diferenças de tratamento e de estatuto social para os diversos grupos étnicos 
presentes na sociedade brasileira (SHECAIRA, 2008, p. 112) 

Para esta modalidade de pensamento, as causas da criminalidade deveriam 

ser procuradas na totalidade biológica e psicológica do indivíduo e na totalidade social 

que determina a vida do indivíduo. Ainda de acordo com Lombroso, o delito seria 

determinado por causas biológicas de natureza, mormente hereditária, o que coloca 

o criminoso numa posição anterior na escala evolutiva regular da espécie humana 

(BARATTA, 2002, p. 30).  

Desse modo, o delinquente, tratava-se de alguém não só diferente, como 

também inferior. 

A visão de Lombroso foi ampliada por Enrico Ferri, com os fatores sociológicos, 

e com Rafaelle Garófalo com os fatores psicológicos. Essas novas perspectivas, não 

trouxe grandes alterações no paradigma metodológico. 

Enrico Ferri aceitava o pensamento lombrosiano (fatores físicos e biológicos), 

inclusive tendo sido o primeiro a cunhar o termo "criminoso nato", embora tal 

denominação tenha ficado mais conhecida no pensamento de Lombroso. Chegou a 

ser aluno de Lombroso. Dava ênfase aos fatores psicológicos e estudava como a 

interação (social, cultural) com o meio propiciaria ao indivíduo se tornar um sujeito 

criminoso, negando o livre arbítrio (determinismo). Dizia ele que “o fenômeno 

complexo da criminalidade decorria de fatores antropológicos, físicos e sociais” 

(SHECAIRA, 2008, p. 104-105). 

Ferri analisava preponderantemente não os fatores biológicos, mas os fatores 

psicológicos, como o uso de gírias, a escrita, os símbolos utilizados por esse sujeito 

para se identificar (componentes sociais, da linguagem etc.) na identificação dos 

caracteres do sujeito criminoso. Como explica Elbert: 

As teses de Ferri sobre a conduta delitiva afirmavam que o homem é uma 
máquina, que não fornece em seus atos nada mais do que recebe do meio 
físico e moral em que vive. Portanto, não há nada de autodeterminação no 

                                            

11 “[...] o estudo das raças inferiores tem fornecido à ciência exemplos bem observados dessa 

incapacidade orgânica, cerebral” RODRIGUES apud SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 2 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 118 
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homem, que está vivendo apenas para operar maneira automática, sujeito à lei 
universal da causalidade, segundo a qual, submetido a certa combinação de 
causas fisiológicas e psíquicas, não pode reagir senão de uma forma 
predeterminada. [...]. Por isso o nível criminalidade é determinado, cada ano, 
pelas diferentes condições do meio físico e social, combinados com as 
tendências congênitas e os impulsos ocasionais do indivíduo (2009, p. 72-73). 

Ferri criou novas classificações dos criminosos, superando os pensamentos 

anteriores, mas ainda dentro da perspectiva positivista, definiu cinco categorias de 

delinquentes: o nato, o louco, o habitual, o ocasional e o passional. 

O nato era o criminoso conforme a classificação original de Lombroso. [...] O 
louco é levado ao crime não somente pela enfermidade mental, mas também 
pela atrofia do senso moral, que é sempre a condição decisiva na gênese da 
delinquência. O delinquente habitual preenche um perfil urbano. É a descrição 
daquele nascido e crescido num ambiente de miséria moral e material começa, 
de rapaz, com leves faltas, até uma escalada obstinada no crime. [...] O 
delinquente ocasional está condicionado por uma forte influência de 
circunstâncias ambientais: injusta provocação, necessidades familiares ou 
pessoais; sem tais circunstâncias não haveria atividades delituosa que 
impelisse o agente ao crime. [...] E o passional, categoria que inclui os 
criminosos que praticam crimes impelidos por paixões pessoais, como também 
política e sociais (SHECAIRA, 2008, p. 105-106). 

O terceiro grande positivista foi Raffaele Garófalo, partia de uma concepção de 

que a criminalidade fazia parte do indivíduo, e que “é a revelação de uma natureza 

degenerada, quaisquer que sejam as causas dessa degeneração, antigas ou 

recentes” (SHECAIRA, 2008, p. 106). 

Garófalo: 

[...] tinha a firma convicção de que o mundo estava habitado por seres, raças, 
e classes superiores (que evoluem naturalmente até à perfeição), e outras que 
não apenas são inferiores, como também qualificáveis – sempre a partir da 
perspectiva hegemônica – como “Povos baixos”, “selvagens”, “abjetos e 
monstruosos” (ELBERT, 2009, p. 73). 

O edifício teórico de Garófalo é baseada:  

[...] na ideia central de que a “instituição moral” do homem tem uma origem 
biológica e hereditária. Isso diferente bastante da construção de Lombroso, 
centrado na caracterização dos criminosos como um tipo antropológico 
específico, relegado por questões atávicas, que o tornaram uma verdadeira 
raça inferior, degenerada, mais próxima aos animas que aos homens. Garófalo, 
em contrapartida, diz que o delinquente não herda vícios e virtudes, mas, sim 
instintos, em que, em consequência, a herança psicológica é uma verdadeira 
herança fisiológica. Sustenta também que muitos delinquentes são indivíduos 
incompatíveis com a sociedade por causa de anomalias morais irredutíveis, 
adquiridas durante a infância, cuja adaptação, em numerosos casos, resulta 
impossível (ELBERT, 2009, p. 74). 

Baratta afirma que todos os autores da Criminologia Positivista: 

[...] partiam de uma concepção do fenômeno criminal segundo o qual este se 
colocava como um dado ontológico pré-constituído à reação social e ao direito 
penal, a criminalidade, portanto, podia torna-se objeto de estudo nas suas 
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"causas" independentemente do estudo das reações sociais e do direito penal 
(2002, p. 40). 

Nessa ótica, a doutrina estaria inserida no paradigma etiológico, justamente 

porque compreendia como objeto de estudo, as causas do crime. 

Percebemos ainda, que a Escola Positivista negava a afirmação de que o delito 

fosse fruto do livre arbítrio. Neste ponto em especial, a Criminologia etiológica 

representava uma reação clara ao que havia sido consolidada pela Criminologia do 

liberalismo clássico em momento histórico imediatamente anterior.  

A postura positivista, representa, nessa perspectiva, uma distinta abordagem 

em relação à aquela exposta no referencial do liberalismo clássico, haja vista que 

nega um de seus elementos centrais: o crime como fenômeno decorrente do livre 

arbítrio. Ainda de acordo com os ensinamentos de Baratta: 

A escola liberal clássica não considerava o delinquente como um ser diferente 
dos outros, não partia da hipótese de um rígido determinismo, sobre a base do 
qual a ciência tivesse por tarefa uma pesquisa etiológica sobre a criminalidade, 
e se detinha principalmente sobre o delito, entendido como conceito jurídico, 
isto é, como violação do direito e, também, daquele pacto social que estava, 
segundo a filosofia política do liberalismo clássico, na base do Estado e do 
direito. Como comportamento, o delito surgia da livre vontade do indivíduo, não 
de causas patológicas, e por isso, do ponto de vista da liberdade e da 
responsabilidade moral pelas próprias ações, o delinquente não era diferente, 
segundo a Escola clássica, do indivíduo normal (2002, p. 31) 

Na escola clássica, o livre arbítrio era o fundamento da imputabilidade, 

enquanto a escola positiva negava o livre arbítrio (determinismo) e tinha a 

periculosidade como fundamento da imputabilidade. 

Os teóricos da escola clássica trabalhavam a pena como consequência jurídica, 

enquanto a escola positiva tinha a medida de segurança como consequência jurídica, 

podendo ser aplicada preventivamente, mesmo sem prática do crime. 

Entretanto, não devemos perder do horizonte epistemológico que, do ponto de 

vista político-ideológico, o positivismo representa uma consolidação dos interesses do 

ideário burguês. 

Desse modo, a presente exposição demonstrou como surgiu a Criminologia 

Positivista, que buscava as causas crime em fatores deterministas, através dos 

métodos das ciências naturais, sejam elas bioantropológicos, ou psicológicos 

(SHECAIRA, 2008, p. 115). Toda essa proposta, às custas de um fundamento 

antropologicamente criticável, por considerar, um referencial etnocêntrico, o criminoso 

como um indivíduo pertencente a uma escala anterior do processo evolutivo do 

homem. 



26 

 

 

 

2.2.2 DAS TEORIAS CRÍTICAS AO POSITIVISMO. O GIRO 
SOCIOLÓGICO DA CRIMINOLOGIA 
 

Ao contrário do que defendia a Criminologia positivista, a criminalidade é um 

fenômeno complexo, e a necessidade da mudança do paradigma etiológico, ocorre 

exatamente em razão da Criminologia Positivista tentar reduzir o fenômeno da 

criminalidade a fatores biopsicológicos. 

Como já mencionamos, o pensamento da criminologia positivista cometeu 

alguns equívocos. Em primeiro momento, foi a denominação do pensamento da 

Criminologia Clássica, como ensina Flauzina: 

É oportuno salientar que a denominação "escola clássica" não é 
contemporânea do período de produção dos teóricos que a representavam, por 
não reconhecerem necessariamente afinidades tão estreitas entre si que 
justificassem sua catalogação no âmbito da mesma tradição teórica. A 
classificação foi cunhada pelos positivistas, que reuniram os autores daquele 
período numa mesma escola, com o objetivo de criticar todo o escopo da 
produção por eles empreendida (2006, p. 16). 

No segundo momento, foi a presunção da Escola Positivista em descrever que 

as causas da criminalidade, são explicadas apenas através dos fatores 

biopsicológicos. 

A proporção que esses equívocos vão se tornando evidentes, surge novas 

teorias que criticam o paradigma etiológico, anteriormente proposto por Lombroso, 

Ferri e Garófalo. 

A crise paradigmática, ou mudança de paradigma é marcada, pela influência 

da teoria criminológica desenvolvida nos Estados Unidos, na primeira metade do 

século XX. Onde destacamos as teorias da anomia, da associação diferencial e das 

subculturas marginais. 

Essa mudança de paradigmas, também ficou conhecida como o giro 

sociológico da Criminologia, em especial o modelo funcionalista de sociedade. Sem 

dúvidas, o marco desta nova concepção foi Emile Durkheim, responsável por apontar 

a normalidade que rodeia o fenômeno criminoso. 

Apesar de sua enorme relevância, tais considerações de base sociológica 

foram inicialmente postas em segundo plano no embate pela prevalência científica, 

em especial na Europa, haja vista que seu alto potencial crítico não interessava, nem 

aos Estados Liberais, nem aos Estados totalitários que principiavam seu 

desenvolvimento após a Primeira Guerra Mundial (ZAFFARONI, 1982, p.  43-44). 
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Aliadas a este motivo, para tornar aquele país, naquele momento histórico, o 

terreno mais fértil para o desenvolvimento desta Criminologia de base sociológica se 

soma, a uma, a devastação promovida pelas grandes guerras ocorridas em solo 

europeu, e a duas, as peculiaridades socioeconômicas dos Estados Unidos (ANITUA, 

2008, p. 405-433). 

Essas novas teorias criminológicas colocam em dúvida a concepção do bem e 

do mal através da teoria estrutural-funcionalista da anomia e da criminalidade, essa 

teoria fora introduzida por Emile Durkheim e desenvolvida por Robert Merton, e 

representaram o giro sociológico da criminologia.  

Alessandro Baratta nos ensina que: 

[...] a teoria funcionalista da anomia se situa na origem de uma profunda revisão 
crítica da criminologia de orientação biológica e caracterológica, na origem de 
uma direção alternativa que caracteriza todas as teorias criminológicas das 
quais se tratará mais adiante, ainda que a maioria dessas compartilhe com a 
criminologia positivista a concepção da criminologia como pesquisa das causas 
da criminalidade (2002, p.59). 

Para Durkheim, o crime consiste num ato que ofende certos sentimentos 

coletivos dotados de uma energia e de uma clareza particular, e também seria 

inevitável que, entre essas divergências, algumas se apresentassem com caráter 

criminoso (2006, p. 83). Desse modo, não haveria sociedade sem divergências, sendo 

o crime, um fenômeno natural na estrutura da sociedade. 

O citado sociólogo francês vai além, defende que o crime não deve ser 

considerado apenas como um fenômeno natural, pois, para ele o crime é útil e possui 

funcionalidade na estrutura da sociedade.  

Defende que haveria duas funções: a primeira seria para o fortalecimento do 

consenso da comunidade relacionados a determinados valores sociais, e o segundo, 

o crime demonstraria que é chegada a hora de renovar esses valores, nesse caso, 

entenderia que o crime poderá ser um fenômeno a impulsionar a própria evolução da 

sociedade. 

Nesse sentido, Durkheim rompe a compreensão do delinquente como um ser 

anormal pautado no paradigma etiológico, como defendia a Criminologia Positivista, 

mas sim, como um indivíduo parte da sociedade. Como ensina Shecaira: 

O fenômeno delito apresenta, segundo este pensamento, todos os sintomas 
de normalidade, uma vez que eles aparecem estreitamente ligado às condições 
de toda a vida coletiva. Encarar o crime como uma doença, como faziam 
Lombroso, Ferri, e Garófalo, seria admitir que a doença não é algo de acidental, 
mas ao contrário, que em certos casos deriva da constituição fundamental de 
ser vivo; seria apagar toda distinção entre o fisiológico e o patológico. Nesse 
contexto, a simples existência da criminalidade reveste-se de normalidade e 
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também de funcionalidade. [...] O anormal não é a existência do delito, senão 
um súbito incremento ou decréscimo dos números médios das taxas de 
criminalidade. Uma sociedade sem crimes é pouco desenvolvida, monopolítica, 
imóvel e primitiva.  [...]. Assim, muitas vezes pode ser o crime o elemento 
desencadeador das mudanças sociais, bem como do estreitamento entre 
cidadão das ideias de adesão ao consenso comunitário (2008, p. 219-220). 

Durkheim não via mais o delinquente como ser radicalmente antissocial, mas 

como um agente regulador da vida social. Esta visão geral funcionalista do delito é 

acompanhada por uma teoria dos fatores sociais da anomia (BARATTA, 2002, p. 61).  

Como consequência desta visão não patológica do crime, surge também a 

necessidade de refletir sobre as funções da pena. Durkheim defenderá que por não 

ser uma patologia, a pena não pode ter como objetivo curar o criminoso, e a verdadeira 

função da pena deverá ser outra (BARATTA, 2002, p. 88). Shecaira afirma que para 

Durkheim: 

[...] a sanção não tem função de amedrontar ou dissuadir (prevenção geral), 
seu sentido é outro. A função da pena é satisfazer a consciência comum, ferida 
pelo ato cometido por um dos membros da coletividade. Ela exige reparação e 
o castigo do culpado é esta reparação feita aos sentimentos de todos (2008, p. 
221) 

Robert Merton, partindo das concepções da teoria de Durkheim, propõe a teoria 

funcionalista da anomia, interpretando o desvio como algo próprio da estrutura social. 

Aperfeiçoando o que defende Durkheim, para ele, a estrutural social incentiva a prática 

criminosa. 

Ou seja, isso significa dizer: 

[...] que a estrutura social não tem somente um efeito repressivo, mas também, 
e sobretudo, um efeito estimulante sobre o comportamento individual. A 
estrutura social "produz novas motivações, que não se deixam reconduzir a 
tendências inatas". Os mecanismos de transmissão entre a estrutura social e 
as motivações do comportamento conforme e do comportamento desviante são 
da mesma natureza. Observando a situação em que se encontramos 
indivíduos no contexto da estrutura social, se verifica que seus 
comportamentos singulares são tanto conformistas como desviantes. Deste 
ponto de vista, a teoria funcionalista repele as concepções individualistas, 
segundo as quais a importância que o comportamento desviante tem, no 
interior dos diversos grupos e estratos sociais, varia em função do número de 
personalidades patológicas (BARATTA, 2002, p. 62-63). 

Nessa perspectiva, a estrutura social definiria os objetivos dos indivíduos, e, a 

estrutura institucional regularia os meios adequados para alcançar esses objetivos.  

Sendo assim, nessa ótica, os crimes são frutos de pressões das estruturas sociais 

sobre algumas pessoas. 

As concepções de Merton são de fato uma evolução aos pensamentos 

propostos por Durkheim, através de seus ensinamentos é possível explicar a razão 
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de membros de classes desfavorecidas cometerem boa parte de infrações penais e 

atos considerados desviantes. Sendo estes, excluídos da lógica mercantil para atingir 

as classes sociais de maior posse financeira, encontra-se distante de uma ideia de 

ascensão social, tendo a recorrer à delinquência para realizar os objetivos de 

consumo que a sociedade difunde. 

Assim, o cometimento do crime decorre da pressão da estrutura cultural e das 

contradições desta com a estrutura social. A anomia, fomentadora da criminalidade, 

advém do colapso na estrutura cultural (SCHECAIRA, 2008, p. 224).  

Percebe-se que a teoria criminológica da anomia, representa uma crítica ao 

paradigma etiológico, já que entende que as causas do crime são intrínsecas a 

estrutura social. 

Outra contribuição do giro sociológica nas teorias da criminologia, foi a teoria 

das subculturas criminais. 

A relação entre a teoria funcionalista e a teoria das subculturas criminais não é 

uma relação de exclusão recíproca, mas pode ser considerada, como uma relação de 

compatibilidade e também de integração (BARATTA, 2002, p. 69). 

A teoria das subculturas criminais, possui compatibilidade com a teoria 

funcionalista da anomia, já que compreende que o delinquente é um produto criado 

pela estrutura social.  Essa coadunabilidade das duas teorias resultam, da própria 

diversidade de nível de discurso e conjuntos de fenômenos que se ocupam 

(BARATTA, 2002, p.69). 

Shecaira afirma que: 

A subcultura delinquente, pode ser resumida como um comportamento de 
transgressão que é determinado por um subsistema de conhecimento, crenças 
e atites que possibilitam, permitem ou determinam formas particulares de 
comportamento transgressor em situações especificas (2008, p. 250). 

As teorias das subculturas criminais se preocuparam em estudar como a 

subcultura delinquencial se comunica aos jovens delinquentes. Desse modo, partem 

da ideia de que há uma associação entre os delinquentes que transmitem o 

conhecimento criminoso, desde as suas razões para a prática, bem como, as técnicas 

de realizações. 

Albert Cohen, através dos estudos dos bandos juvenis, desenvolveu a hipótese 

geral levantada (a delinquência decorre da aprendizagem) buscando explicar porque 

determinados comportamentos são valorados por alguns grupos (as subculturas 
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criminais). Nessa ótica, para Cohen, há uma vulnerabilidade maior para os jovens de 

classes subalternas alcançarem o status social de vencedor. 

Nesse prisma: 

[...]. explicação funcionalista do desvio tem sido, habitualmente, considerada 
como uma hipótese geral, utilizável para a análise da origem e da função das 
subculturas criminais em uma dada sociedade, ainda que não possa fornecer 
todos os elementos para uma análise do conteúdo das subculturas criminais, 
em face dos valores sociais institucionalizado, nem de seu específico 
funcionamento (mecanismos de  transmissão, modelos de aprendizagem, 
técnicas de neutralização dos valores e das normas institucionais). A teoria 
funcionalista, portanto, se apresenta como suscetível de ser integrada com a 
introdução do conceito de subcultura (BARATTA, 2002, p. 69-70). 

Em suma, sob a ótica das teorias subculturas criminais, o conflito entre os fins 

culturais de uma sociedade e a ausência de oportunidades para alcança-los conduz 

aos subculturas criminais. Por fim, à luz da integração da teoria da anomia, entende a 

teoria da subcultura criminal que a delinquência é um problema criada pela estrutural 

social. 

Todavia, apesar relevância da teoria da anomia e das teorias das subculturas 

marginais, o mais destacado expoente deste período foi Edwin Sutherland. 

Sutherland, superou a teoria da anomia, ele cria e desenvolve a teoria da associação 

diferencial e funda também as bases para as teorias das subculturas marginais, para 

ele a delinquência é aprendida a partir da associação direita ou indireta com aqueles 

indivíduos que comete delitos e os indivíduos que aprendem esse comportamento 

criminoso geralmente não tem contatos frequentes e estreitos com o comportamento 

conforme a lei (BARATTA, 2002, p. 73). 

Em verdade, desmitifica-se a ideia de que o comportamento criminoso decorre 

de problemas de socializações dos agentes, pois o que se verifica é, justamente o 

contrário, o êxito de socialização em uma organização social que adota valores 

diversos daqueles expressos na lei, o que demonstra a existência de um conflito 

cultural subjacente. 

Desta forma, Sutherland pretende formular uma teoria geral, capaz de 

identificar os fatores que pudessem ser comuns a todo tipo de delinquência e não com 

algum delito ou grupo social específico. Refuta, por esta razão, a associação da 

criminalidade a traços físicos e psíquicos e, mais importante, promove também a 

ruptura de sua habitual vinculação à pobreza (ANITUA, 2008, p. 488-494). 

A teoria da associação diferencial e as conclusões por ela promovidas, em 

especial no que tange ao último aspecto citado, conduziram Sutherland à sua 
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investigação mais relevante e que, não obstante ter sido desenvolvida no final da 

década de trinta, conserva imensa atualidade: White-Collar Crime12 (Os crimes de 

colarinho branco).  

Tendo sido Sutherland o responsável pela introdução do termo que perdura até 

hoje no vocabulário popular de diversos países, destaca-se que as considerações 

formuladas por ele ainda hoje são essenciais para a compreensão da criminalidade 

econômica. 

Sutherland possui referências da Escola de Chicago, funcionalista, e do 

interacionismo simbólico. A despeito de eventuais diferenças de abordagem e de 

referencial, Sutherland, rompe com o "apartheid criminológico" (ZAFFARONI, 1988, p. 

131) até então vigente sob à égide da Criminologia positivista, ao deixar claro que a 

criminalidade também é exercida por homens e mulheres bem-sucedidos, financeiras 

e/ou politicamente, geralmente no exercício e em razão de suas atividades 

profissionais.  

Sutherland em sua obra já citada, critica a vinculação da criminalidade à 

pobreza, bem como a própria atividade científica que conduziu e alimentou esta 

distorção através de pesquisas e estatísticas produzidas tão somente nos espaços 

onde a infração já ingressou no sistema oficial, como reformatório juvenis, presídios e 

etc. 

Ele também, considerou que há comunidades que vivem em condições de 

pobreza, mas que apresentam números baixos de criminalidade, e também que não 

existiria nenhuma variação consistente nos delitos patrimoniais em períodos de crise 

econômica ou expansão da pobreza. Com base nessas afirmações, Sutherland, 

conclui que "o fato casual não é a pobreza, no sentido de necessidade econômica, 

mas as relações sociais e interpessoais que estão associadas algumas vezes com a 

pobreza e algumas vezes com a riqueza, e algumas vezes os dos fatores" 

(SUTHERLAND, 2015, p. 32). 

Isso porque, a teoria da associação diferencial parte da ideia segundo a qual o 

crime não pode ser definido simplesmente como disfunção ou inadaptação de 

pessoas de classes menos favorecidas, não sendo o delito exclusividades destas 

pessoas (SHECAIRA, 2008, p. 195). 

                                            

12 SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, 

p. 57: “O crime do colarinho branco é aquele que é cometido no âmbito da sua profissão por uma 

pessoa de respeitabilidade e elevado estatuto social. ” 
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Sob essa ótica, se descredibiliza as estatísticas produzidas, haja vista que são 

integralmente viciadas sobre dois aspectos: As pessoas das classes dominantes são 

mais poderosas política e economicamente, sendo capaz de escapar da prisão com 

maior facilidade, seja contratando bons advogados, sejam influenciando a 

administração da justiça. E, em segundo, o qual Sutherland atribui grande relevância, 

está no distinto tratamento dispensado à classe dominada pela administração da 

justiça, baseado em preconceito de ordem socioeconômica. Nas palavras de 

Sutherland: 

E muito mais importante é a análise da administração da justiça criminal na 
aplicação de leis ligadas aos negócios e às profissões relacionadas apenas à 
classe socioeconômica superior. Pessoas que violaram leis relativas às 
restrições de comércio, de publicidade, de saúde na alimentação e 
medicamentos, e práticas similares de negócios não são presas por policiais 
fardados, não julgados em tribunais criminais, e não são condenados às 
prisões; estes comportamentos ilegais recebem a atenção das comissões 
administrativas e dos tribunais que operam sob "civil jurisdiction" ou 
"equityjurisdiction". Por esta razão, tais violações da lei não estão incluídas nas 
estatísticas criminais nem apresentam casos individuais que recebem a 
atenção dos cientistas que escreve, as teorias do comportamento criminoso. A 
parcela dos comportamentos criminosos na qual as teorias estão fundadas está 
relacionada de maneira tendenciosa ao status socioeconômico, eis que exclui 
tais negócios e profissionais. A proposição é quase tão certa quanto seria se 
os cientistas tivessem selecionados apenas os criminosos ruivos para estudar 
e alcançassem a conclusão de que a vermelhidão do cabelo foi a causa dos 
crimes (2015, p. 32-33).  

As teses propostas por Sutherland foram fundamentais para a evolução da 

Criminologia, a profundida da investigação realizada afastou a ideologias defendidas 

pela Escola Positivista e suas estatísticas viciadas, e superou o preconceito 

socioeconômico que impera na investigação criminal, e claro, revelou a seletividade 

do sistema penal, seja no processo de elaboração das leis, seja quanto ao processo 

de aplicação. Nesse contexto, vale a explanação de Juliana P. Damasceno e Santos:  

Quando Sutherland inseriu essa categoria para auxiliar a compreensão do 
mundo do crime, alertou para o fato de que também as pessoas das classes 
sociais privilegiadas (detentoras de poder econômico e de elevado status 
social) praticavam crimes, apesar de não figurarem nas estatísticas da 
criminalidade, constantes dos órgãos oficiais. Ao revelar a distância abismal 
entre a criminalidade real e a criminalidade aparente, isto é, a cifra negra da 
criminalidade de colarinho (delinquência oculta), lançou um dos aportes 
teóricos para investigação sobre os motivos que tornam distante a ocorrência 
dos delitos da sua efetiva punição. 

Suas considerações serviram de base à investigação sobre o possível 
funcionamento desigualitário das instâncias formais de controle penal, 
traduzindo em seu âmago uma grande potencialidade explicativa e uma 
abordagem nunca antes feita, em sua profundidade, pelos criminólogos, cuja 
atenção estava voltada única e exclusivamente para a delinquência das 
classes baixas (2008, p. 63) 
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Shecaira explica de forma primorosa, a importância do pensamento 

criminologia da teoria do crime do colarinho branco: 

A nova concepção de crime do colarinho branco veio contribuir decisivamente 
para o descrédito das tradicionais explicações de natureza individual centradas 
na “antropologia” criminal.  [...] é verdade que a teoria contribuiu de forma 
inegável para o fim das ideias de Lombroso, Ferri e Garófalo. É que, ao chama 
a atenção para os crimes praticados por pessoas bem-sucedidas, não mais se 
pode identificar a delinquência com a “anormalidade”. Também fica prejudicado 
a ideia segundo a qual somente os desfavorecidos, enquanto estrato social, 
são os autores de crimes com base na pobreza e na falta de inserção social. 
Os autores dos crimes de colarinho-branco são não só pessoas com uma boa 
situação econômica e socialmente integradas, como sujeitos perfeitamente 
aptos, capazes quer do ponto de vista biológico, quer social. Intelectualmente 
possuem, muitas vezes, até mesmo capacidade acima da média das pessoas 
comuns (2008, p. 203). 

Desse modo, Sutherland sintetizou suas três teses principais: entende que ao 

contrário das estatísticas tradicionais, as pessoas da classe econômica alta 

participaram em várias condutas delitivas; entende que o comportamento criminoso 

das classes altas difere do comportamento das classe mais baixas, principalmente em 

relação aos procedimentos administrativos que são utilizados; e por fim, entende que 

as variações de procedimentos não podem ser tomadas como significantes do ponto 

de vista das causas do crime (2015, p. 33-34). 

Assim:  

A teoria da associação diferencial assenta-se na consideração de que o 
processo de comunicação é determinante para a prática delitiva. Os valores 
dominantes no seio do grupo “ensinam” o delito. Uma pessoa converte-se em 
delinquente quando as definições favoráveis à violação superam as 
desfavoráveis (SHECAIRA, 2008, p. 196-197). 

Perante o exposto, percebe-se na obra de Sutherland, a pretensão de ir na 

contramão da suposta vinculação simbiótica entre pobreza e crime, afirmação que tem 

sido parte fundamental, do discurso oficial dos detentores do poder. Esta suposta 

relação entre a pobreza e a criminalidade, na qual a primeira figura como causa única 

e a segunda como consequência inevitável, não resistiu a uma investigação séria, 

volta para a ruptura destes dogmas aparentes. 

A pesquisa proposta por Sutherland, afastou-se da tradição criminológica 

positivista, que investigava apenas a origem do crime e do comportamento criminoso 

sob o viés da investigação histórica do criminoso, e da análise de seu meio social. 

Esse método, equivocadamente, como já explanamos, relacionavam biológica e 

sociologicamente a criminalidade a determinados grupos sociais e raciais. 

Evidente que a utilização de métodos próprios das ciências naturais para o 

estudo da sociedade ainda é uma característica marcante, tanto da teoria da anomia, 
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quando da teoria das subculturas marginais. A teoria da associação diferencial já 

introduziu elementos do interacionismo simbólico, o que seria fundamental para a 

ruptura a ser realizada posteriormente. 

Verifica-se, que as mencionadas teorias críticas ao paradigma positivista, 

contribuíram para agregar uma maior crítica aos estudos criminológicos. Destacamos 

a relevante tarefa de desmitificação do papel da pobreza como indutor ou produtor 

exclusivo da criminalidade. 

Em sínteses, essas teorias, ao tempo que representam o embrião da guinada 

metodológicas que estava por ocorrer, não chegam ao efetivo rompimento 

paradigmático, na medida em que mantém os métodos e o objeto de estudo da ciência 

mecanicista. Todavia, esta ruptura, depois das concepções de Sutherland, não 

tardaria, como veremos a seguir.  

 

2.2.3 O PARADIGMA DA TEORIA DA REAÇÃO SOCIAL 
 

A Teoria do Labeling Approach é considerada a ruptura paradigmática na 

criminologia por apresentar questionamentos ao paradigma do positivismo, e 

principalmente, àqueles relacionado as bases metodológicas. 

A teoria do labeling approach, que traduzida para o português é conhecida 

como teoria do etiquetamento, ou da reação social. Surge na década de 60, e se 

ocupa da reação das instâncias oficiais de controle social, analisando e considerando 

seu papel como fator constituinte e reprodutor da própria criminalidade (COELHO 

NETO, 2003, p. 32). Esse movimento criminológico significou o abandono do 

paradigma etiológico-determinista e a substituição de um modelo estático e monolítico 

de análise social por uma perspectiva mais dinâmica do corte democrático 

(SHECAIRA, 2008, p. 269). 

Essa teoria, que também é chama de Teoria da reação social, defende, que o 

problema da definição do delito, realizada pela ação do sistema penal desde a 

elaboração abstrata das normas até a ação concreta das instâncias oficiais através 

de seus agentes públicos, passa, a ser determinante (BARATTA, 2002, p. 86). 

A teoria do etiquetamento compreende que a criminalidade não constitui, uma 

realidade ontológica. Tal teoria, rompe a visão do crime e do criminoso como uma 

patologia social.  



35 

 

 

Um dos enfoques dessa teoria é a redefinição do objeto de investigação 

criminológica. Enquanto para a escola positivista o objeto de estudo eram as causas 

do crime e a figura do delinquente, para a teoria do etiquetamento, o cerne está nas 

ações das instâncias oficiais de controle, responsáveis não pela resposta ao crime, 

mas pela própria criação da delinquência. O questionamento central, na perspectiva 

criminológica dessa teoria, muda de quem é o criminoso para quem é considerado 

criminoso (ANITUA, 2008, p.  588). 

Por esse viés, o criminoso é: 

a pessoa a quem a lei aponta como alguém que agrediu, é aquele cuja imagem 
da conduta praticada coincide com aquilo que elaboraram os autores da lei. 
São esses os meios de controle social, os responsáveis pelo etiquetamento da 
subcultura, sendo colocados no limite entre a pré-criminalidade ou estado 
delitual. Esse etiquetamento se transforma em estigma no momento em que o 
titular alça do plano social passando ao estado de delinquente, prostitua, 
homossexual (NASCIMENTO, 2007, p. 72). 

Daí, resulta o processo de atribuição de qualidade e estigmatização, sendo a 

estigmatização o resultado negativo atribuído pelos grupos representantes do poder. 

É Howard S. Becker, um dos primeiros autores a profundar a problemática das 

condutas desviadas, em sua obra Outsiders. Para Becker, outsider é a pessoa que 

não é aceita como membro da sociedade, de um determinado grupo, ele defende que 

a conduta desviante é originada pela sociedade. Os grupos sociais criam a desviação 

por meio do estabelecimento das regras cuja infração constitui desviação, e por 

aplicação dessas regras existem pessoas específicas que são rotuladas como 

outsiders (BECKER, 2008, p. 15-17). 

Dentro dessa perspectiva, Shecaira citando Becker afirma que: 

[...] a desviação não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma 
consequência da aplicação pelos outros das regras e sanções para o ofensor. 
O desviante é alguém a quem o rótulo social de criminoso foi aplicado com 
sucesso; as condutas desviantes são aquelas que as pessoas de uma dada 
comunidade aplicam como um rótulo àquele que comete um ato determinado 
(2008 p. 290). 

Desse modo, a teoria da reação social, rompe o paradigma etiológico através 

do objeto de estudo, e também se distancia da concepção da sociológica clássica no 

que se refere ao delito e o controle social. Coelho Neto citando Larrauri, destaca que: 

[...] O próprio Lemert (1967) ao explicar seu trabalho argumentou: "Representa 
uma virada a respeito da sociologia antiga, que assumia que o controle social 
era uma resposta à desviação. Cheguei a pensar que a ideia oposta, isto é, 
que a desviação é uma resposta ao controle social, é igualmente viável e uma 
premissa potencialmente mais rica para o estudo da dessocialização nas 
sociedades modernas.". Com a expressão "mudança de paradigma" se 
descreve, por conseguinte, uma modificação no objeto de estudo; de estudar o 
delinquente e as causas de seu comportamento (paradigma etiológico), se 



36 

 

 

estudam os "órgãos de controle social", que tem a função de controlar e reprimir 
o desvio (paradigma da reação social). Este órgão de controle social abarca 
desde assistentes sociais, a até a polícia, juízes, psiquiatras e etc. (2013, p. 
36-37).  

A modificação do objeto da criminologia, se desenvolve através da mudança 

de metodologia. O método etiológico das determinações causais de objetos naturais 

empregado pela Criminologia tradicional, é abandonado em favor de um método mais 

adaptado à natureza de objetos sociais (SANTOS, 2005, p. 01). Neste viés, a teoria 

do etiquetamento possui forte influência do interacionismo simbólico e da 

etnometodologia, de fundo fenomenológico. Nas lições de Baratta: 

 
[...] segundo o interacionismo simbólico, a sociedade - ou seja, a realidade 
social - é constituída por uma infinidade de interações concretas entre 
indivíduos, aos quais um processo de tipificação confere um significado que se 
afasta das situações concretas e continua a estender-se através da linguagem. 
Também segundo a etnometodologia, a sociedade não é uma realidade que se 
possa conhecer sobre o plano objetivo, mas o produto de uma "construção 
social", obtida graças a um processo de definição e de tipificação por parte de 
indivíduos e de grupos diversos. E, por consequência, segundo o 
interacionismo e a etnometodologia, estudar a realidade social (por exemplo, o 
desvio) significa, essencialmente, estudar estes processos, partindo dos que 
são aplicados a simples comportamentos e chegando até as construções mais 
complexas, como a própria concepção de ordem social (2002, p. 87) 

 

Nesse prisma, o interacionismo simbólico, compreende que a sociedade se 

compõe a partir das interações entre os indivíduos. À vista disso, compreende o 

interacionismo simbólico, que a coordenação dos comportamentos em relação a 

certas normas não se efetua de maneira automática, mas depende de algumas 

condições e, por isso, deve ser considerada uma operação problemática (BARATTA, 

2002, p. 88).  

Assim, a teoria do etiquetamento desloca o problema criminológico do plano de 

ação para da reação, numa perspectiva interacionista. A explicação interacionista: 

caracteriza-se por incidir quase exclusivamente sobre a chamada delinquência 
secundária, isto é, a delinquência que resulta do processo causal 
desencadeado pela estigmatização. A pessoa que tem um estigma particular, 
tende a passar pelas mesmas experiências de aprendizagem social relativas à 
sua condição e pelas mesmas modificações em sua concepção do “eu” [...]. Na 
realidade, a experiência imaginada por esse paradigma não se propôs a 
estudar especificamente o problema etiológico, da criminalidade – ainda que 
dele não tenha se esquecido [..] (SHECAIRA, 2008, p. 287-288). 

O novo enfoque do interacionismo simbólico, não somente propôs a mudança 

de paradigma, como, influenciaria a Escola da Criminologia Crítica. O labeling 

approach representou condição necessária, ainda que insuficiente para formação da 
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Criminologia crítica, isto porque mostrou o comportamento criminoso como 

consequência da aplicação de regras e sanções do sistema penal, e não como 

qualidade da ação, como defendia a etiologia positivista; mas condição insuficiente, 

porque, foi incapaz de indicar os mecanismos de distribuição social da criminalidade, 

identificáveis pelo processo de criminalização no contexto das instituições 

fundamentais das sociedades modernas (SANTOS, 2005, p. 02). A mudança de 

paradigmas, não significou apenas uma harmonização entre dois entendimentos 

contrapostos. Ela representa, a reedificação das áreas de estudos a partir de novos 

princípios. É, portanto, a partir do labeling approach que: 

“[...]. a pergunta feita pelos criminólogos passa a mudar. Não mais se indaga o 
porquê de o criminoso cometer crimes. A pergunta passa a ser: por que é 
algumas pessoas são tratadas como criminosas, quais as consequências 
desse tratamento e qual a fonte de sua legitimidade? (SHECAIRA, 2008, p. 
291). 

A teoria do etiquetamento, nesse sentido, desenvolveu críticas inéditas ao 

sistema pena, e em momentos conjugou e sistematizou outros elementos críticos já 

exposto nas teorias anteriores. Contudo, importa notar que toda esta mudança do 

objeto de estudo produziu novas reflexões para a escola positivista - inclusive 

deslegitimando as estatísticas criminais. 

Para a teoria do labeling approach: 

[..] as estatísticas são uma construção social e, considerando a desvelada 
seletividade do sistema, refletem não os índices reais da criminalidade, mas as 
diferentes respostas das agências estatais às diferentes condutas. O que as 
estatísticas oficiais mostram, é apenas uma tentativa de criminalizar as classes 
baixas, ao passo em que os crimes de colarinho branco, por exemplo, 
evidenciam que o delito, enquanto comportamento humano, é comum em todas 
as classes sociais, apesar de que nem sempre recebem idêntica resposta do 

aparato repressivo estatal (COELHO NETO, 2013, p. 43-44). 
 

Como consequência desta reflexão sobre as estatísticas criminais, destaca-se 

o caráter seletivo do sistema penal, algo que será adiante melhor desenvolvido. 

Nestes termos, afirma Coelho Neto: "[..] a desviação não é uma qualidade intrínseca 

da conduta, senão uma qualidade que lhe é atribuída por meio de complexos 

processos de interação social, processos estes altamente seletivos e discriminatórios" 

(COELHO NETO, 2013, 41). 

Conclui-se, igualmente, que a pena também possui seu caráter criminógeno, 

responsável pelo reforço da exclusão, criação de estereótipos e estigmatizarão, 

construindo assim, o sistema perfeito para condição de marginalizado, ao invés de 

cumprir as funções oficiais de prevenção ou de reinserção social. Bem verdade, o 
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sistema cumpre, a sua eficácia invertida. Nesse sentido, explica a professora Vera 

Regina: 

“A eficácia invertida significa, então, que a função latente e real do sistema não 
é combater (reduzir e eliminar) a criminalidade protegendo bens jurídicos 
universais e gerando segurança pública e jurídica, mas, ao contrário, construí-
la seletiva e estigmatizantemente e neste processo reproduzir, material e 
ideologicamente, as desigualdades e assimetrias sociais (de classe, gênero, 
raça). 

Nesse sentido não reage contra uma criminalidade que existe ontologicamente 
na sociedade independentemente da sua intervenção, mas é a própria 
intervenção do sistema (autêntico exercício de poder, controle e domínio) que, 
ao reagir, constrói, co-constitui o universo da criminalidade (daí processo de 
criminalização) mediante: a) a definição legal de crimes pelo Legislativo, que 
atribui à conduta o caráter criminal, definindo-a (e, com ela, o bem jurídico a 
ser protegido) e apenando-a qualitativa e quantitativamente (criminalização 
primária); b) a seleção das pessoas que serão etiquetadas, num continum pela 
Polícia-Ministério Público e Justiça (criminalização secundária); e c) 
estigmatizadas, especialmente na prisão, como criminosos, entre todos 
aqueles que praticam tais condutas (criminalização terciária) (2004, p. 269-
270). 

Portanto, o indivíduo para que seja rotulado como um criminoso, é preciso 

apenas que ele cometa apenas uma conduta delituosa, e daí, haverá uma drástica 

mudança na sua identidade pessoal, haja vista que isso passará ser tudo que se tem 

de referência estigmatizante dessa pessoa (SHECAIRA, 2008, p. 292). 

Baratta resume bem a importância da mudança de paradigma proposto pela 

teoria do Labeling Approach: 

 
A introdução do labelling approach, sobretudo devido à influência de correntes 
de origem fenomenológica (como o interacionismo simbólico e a 
etnometodologia), na sociologia do desvio e do controle social, e de outro 
desenvolvimentos da reflexão sociológica e histórica sobre o fenômeno criminal 
e sobre direito pena, determinaram, no seio da criminologia contemporânea, 
uma troca de paradigmas mediante a qual esses mecanismos de definição e 
de reação social vieram ocupar um lugar cada vez mais central no interior do 
objeto da investigação criminológica. Constitui-se, assim, um paradigma 
alternativo relativamente ao paradigma etiológico, que se chama, justamente, 
o paradigma da “reação social” ou “paradigma da definição”. Na base deste 
“novo” paradigma, a investigação criminológica tem tendência para se deslocar 
das causas do comportamento criminal em direção às condições a partir das 
quais, numa dada sociedade, as etiquetas da criminalidade e o estatuto do 
criminoso são atribuídos a comportamentos e sujeitos, e para o funcionamento 
da reação social informal e institucional (processos de criminalização) (1983, 
p. 147). 

 Há de se falar ainda, de um aspecto trazido pelos teóricos da Teoria do Labeling 

Approach, que são as chamadas cerimônias degradantes, como explica Shecaira: 

são os processos ritualizados a que se submetem os envolvidos com um 
processo criminal, em que um indivíduo é condenado e despojado de sua 
identidade, recebendo uma outra degradada. Inicia-se, via de regra, com o 
envolvimento do desviante com as diferentes agências de controle 
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sóciocriminal. Pode ser somente um primeiro contato com um assistente social, 
ou ainda o próprio processo criminal que, de maneira mais contundente, atinge 
o ser humano (2008, p. 294-295). 

Há inúmeros exemplos de cerimônia degradante, e de como elas podem atingir 

a identidade do indivíduo supostamente desviado. Em uma análise aliada ao objeto 

central da pesquisa por ora apresentada, percebemos que a tal cerimônia se 

concretiza perfeitamente nas audiências de custódia, principalmente àquelas 

denominadas como “Audiência Paredão”, conforme abordaremos mais a seguir. 

Entretanto, apesar de sua importância, a teoria do etiquetamento não se 

encontra imune às críticas. A principal delas reside na ausência de maiores 

considerações de caráter macrossociológico acerca de critérios de distribuição e de 

concentração do poder de definição da criminalidade, e como este poder é utilizado; 

e as diferenças de poder e de interesses entre os grupos sociais (BARATTA, 2002, p. 

119). No entanto, como afirma Schecaira: 

 
a partir desta perspectiva de pensamento o próprio direito penal – além da 
Criminologia em si mesma – passou a ter uma nova perspectiva, superadora 
das tradicionais teorias do consenso e inauguradora de uma rica visão 
transformadora que irá desaguar, cerca de dez anos depois, nas várias visões 
críticas e radicais (2008, p. 321). 

A superação desta crítica, começa a ser realiza na medida em que procurariam 

verificar não somente como funciona, mas também o porquê e, sobretudo, para quem 

serve o sistema penal (COELHO NETO, 2013, p. 41). Essas conclusões serão 

imprescindíveis para compreender o recorte apresentado pela pesquisa, sobre a 

prática das audiências de custódias realizadas no Núcleo de Custódia em Salvador. 

 

2.2.4. A SOCIOLOGIA DO CONFLITO E A CRIMINOLOGIA CRÍTICA - A 
CONSTRUÇÃO DA SELETIVIDADE DO SISTEMA PENAL 

 

A Criminologia partia de uma visão consensual da sociedade, sedimentada sob 

a ótica do contrato social, onde haveria uma cessão voluntária de direitos em prol de 

uma estabilização e organização social. 

Esta ideia de consenso historicamente seria essencial para afirmar o papel do 

Estado e para ocultar eventuais conflitos, sendo também fundamental a ideia do delito 

enquanto realidade ontológica e para a perspectiva de que os interesses protegidos 

pelo Direito Penal seriam interesses comuns da sociedade, o que acabaria conferindo 

uma noção de unidade (BARATTA, 2012, p. 121-122). 
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Tal unidade, por sua vez, estaria sendo representada prioritariamente pela lei, 

como um componente fundamental para reafirmar o Estado em momentos de crise. 

O conflito, deste modo, seria ocultado pela positivação, com a pressuposição de uma 

concordância social ao seu redor (ANITUA, 2008, p. 600). Todavia, esta falsa ideia de 

consenso não sobrevive à reflexão de vários criminologistas. É o que passou a se 

denominar como a Criminologia do conflito, pois se conferiu ao conflito o papel central 

na análise dos processos de criminalização. 

Essa teoria agrega a noção de que os processos de criminalização expressam 

as relações de poder contidas na sociedade. Deste modo, o sistema penal acaba 

expressando os interesses dos grupos que detém majoritariamente o poder político, a 

partir da criminalização dos comportamentos indesejáveis dos grupos que estão numa 

posição desfavorável no campo político. 

A sociologia do conflito, sob esta perspectiva, esgota a compreensão do delito 

como uma relação suspostamente antagônica entre sociedade e indivíduo, 

reconhecendo, em verdade, que o delito expressa uma relação institucionalizada do 

conflito entre grupos sociais com interesses diversos (BARATTA, 2012, p. 144). 

Realiza a transposição da perspectiva micro para a macrossociológica, superando a 

carência que foi anteriormente apontada na teoria da reação social. 

Todo o arsenal crítico produzido até então, bem como a introdução 

determinante da perspectiva criminológica do conflito e, em especial, do referencial 

teórico marxista, vai servir de substrato para o complexo manancial teórico 

desenvolvido pela Criminologia Crítica – também denominada por muitos como radical 

(SHECAIRA, 2008, p. 322). 

Esta tem como foco a relação entre o sistema penal e as relações de produção 

e não se conforma com a igualdade meramente formal, resíduo da deficiência histórica 

da humanidade na efetivação dos direitos fundamentais diretamente relacionados às 

demandas proletárias, direitos sociais e direitos humanos. Nesse sentido, explica o 

magnifico Juarez Cirino dos Santos: 

[...] a criminologia radical descobre o sistema de justiça criminal como prática 
organizada de classe, mostrando a disjunção concreta entre uma ordem social 
imaginária, difundida pela ideologia dominante através das noções de 
igualdade legal e de proteção geral, e uma ordem social real, caracterizada 
pela desigualdade e pela opressão de classe. Essa revelação está na base das 
formulações teóricas e da prática transformadora da Criminologia Radical, em 
direção a uma sociedade capaz de superar as desigualdades sociais que 
produzem o fenômeno criminoso (2008, p. 15) 
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Assim, a Criminologia Crítica aponta que o Direito Penal serve inequivocamente 

a determinado interesses, mas ao contrário das teorias anteriores, o revela enquanto 

"instrumento de classe" e que tem como objetivos reais, primeiro a reprodução da 

criminalidade das classes inferiorizadas e a inocuização da criminalidade das classes 

dominantes, e segundo, a reprodução das próprias relações sociais e de produção 

(SANTOS, 2008, p. 83). 

Para melhor compreender esta formulação, em primeiro lugar, deve se partir 

do pressuposto de que Direito Penal assume a função de ser o braço armado do 

Estado e, num sistema capitalista, acaba revelando em escala potencializada os 

principais caracteres do sistema jurídico como um todo. Nesse sentido, a Criminologia 

Crítica é “a crítica final de todas as outras correntes criminológicas, fundamentalmente 

por recusar assumir este papel tecnocrático de gerenciador do sistema, pois considera 

o problema criminal insolúvel dentro dos mercados de uma sociedade capitalista” 

(SHECAIRA, 2008, p. 328). 

A Criminologia Crítica afasta, tanto a pretensão de neutralidade, quanto aquela 

de igualdade do sistema penal. Para refutar a neutralidade, adota expressamente o 

ponto de vista de uma teoria social comprometida com os interesses das classes 

subalternas a partir da construção de uma teoria materialista, econômico-política do 

desvio e da criminalização. Nas lições de Shecaira, “a definição de crime depende de 

uma ampla reflexão sobre a realidade, de modo a enfrentar a questão de um sistema 

legal baseado no poder e privilégio. Aceitar a definição legal de crime é aceitar a ficção 

da neutralidade do direito”(2008, p. 330). 

Quanto à falsa concepção de um Direito Penal igual, que protegeria igualmente 

todos os membros da sociedade e seus interesses comuns, e em torno do qual se 

estabeleceria um suposto consenso sobre quais os bens prioritários, dignos de tutela, 

a Criminologia Crítica tem ainda mais a dizer. Primeiro, o Direito Penal não defende 

todos os bens essenciais de modo idêntico e, mesmo em relação às ofensas aos bens 

juridicamente protegidos, existe um tratamento desigual e fragmentário. Segundo, a 

lei penal distribui o status de criminoso desigualmente. Terceiro, também não leva em 

consideração a efetiva danosidade social ou a gravidade das condutas lesivas para 

definição do grau ou do modo de tutela (BARATTA, 2002, p. 163). 

Desse modo: 

A criminologia crítica distingue, pois, entre os crimes que são expressão de um 
sistema intrinsecamente criminoso (criminalidade do colarinho-branco, 



42 

 

 

racismo, corrupção dos agentes estatais, crime organizado, belicismo) e o 
crime das classes mais desprotegidas (SHECAIRA, 2008, p. 354). 

É justamente a Criminologia Crítica aquela que aborda, com maior vigor, este 

caráter seletivo do sistema penal, que termina por escolher a sua clientela entre a 

massa de marginalizados e excluídos. Nestes termos afirma Paulo Queiroz: 

[...] o direito penal tende a privilegiar os interesses de classe dominante e 
isentar do processo de criminalização comportamentos socialmente danosos 
típicos dos indivíduos pertencentes a ela e ligados funcionalmente à existência 
de acumulação capitalista (2001, p. 95-96). 

Este processo de isenção das classes hegemônicas, porém, não atinge apenas 

o âmbito de elaboração legislativa, como muitas vezes pode aparecer. A seletividade 

ultrapassa o âmbito da criminalização primária para atuar, com vigor, no âmbito da 

criminalização secundária. Esta descriminalização injustificada conduz a uma seleção 

dos delitos a serem combatidos no campo prático, consubstanciada em uma forma 

diferente de proceder no caso concreto ou em uma maior intensidade da resposta a 

depender do agente criminoso. São constatações rapazes de abalar as bases do 

racionalismo penal liberal e elitista. Com fulcro nos comentários de Zaffaroni e Nilo 

Batista: 

[..] a comunicação oculta o resto dos ilícitos cometidos por outras pessoas de 
uma maneira menos grosseira e mostra as obras toscas como os únicos 
delitos. Isto leva à conclusão pública de que a delinquência se restringe aos 
segmentos subalternos da sociedade, e este conceito acaba sendo assumido 
por equivocados pensamentos humanistas que afirmam serem a pobreza, a 
educação deficiente, etc., as causas do delito, quando na realidade são estas, 
junto ao próprio sistema penal, fatores condicionantes dos ilícitos desses 
segmentos sociais, mas, sobretudo, de sua criminalização, ao lado da qual se 
espalha, impune, todo o imenso oceano de ilícitos de outros segmentos, que 
os cometem com menor rudeza ou mesmo refinamento (2003, p. 48). 

Esta diferenciação está fundada evidentemente na questão de classe, sem que 

se deixe de considerar, por óbvio, a existência de outros elementos de diferenciação, 

como a raça, a origem étnica ou referencial cultural. O processo de seleção diferencial 

da criminalidade compreende prioritariamente as minorias e as maiorias minorizadas, 

como, no Brasil, as mulheres, os negros, índios, hispânicos, homossexuais, pobres, 

militantes dos movimentos sociais, entre outros. 

Não há como ignorar, por exemplo que a postura dos membros do Ministério 

Público ou dos Juízes, em muitos casos, tende a ser diferente e mais dura, no Brasil, 

em relação aos réus pobres, negros e que cometem crimes patrimoniais ou contra a 

vida - conforme iremos abordar nos próximos tópicos. 
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Contudo, não estamos aqui afirmando que há uma posição institucionalizada 

ou deliberadamente refletida dos agentes públicos no sentido indicado pelo parágrafo 

anterior. Entretanto, o que vimos na prática, por parte de alguns indivíduos que 

compõem os órgãos envolvidos na persecução penal, é uma natural percepção dos 

agentes das classes baixas como pessoas diferentes, estranhas, o que torna muito 

mais fácil a imposição de sanções. Quando se tem um réu oriundo de classes 

dominantes, acontece o contrário, há uma identificação, que se expressa em termos 

práticos na semelhança do referencial cultural, na frequência de réus e autoridades 

aos mesmos ambientes, isto quando não são possuidores de círculos de convivência 

em comum. O juiz ou o promotor, por ser impossível a absoluta neutralidade, acaba 

se deixando influenciar em certa medida pelos elementos extrajurídicos, e é inevitável 

que processo sofra com os reflexos destes aspectos. 

É possível rejeitar este argumento, ponderando que as classes policiais, 

frontalmente inseridas no conflito penal, não estariam, por outro lado, igualmente 

inseridas como membros das classes dominantes. Apesar da aparente contradição, 

tal objeção é apenas parcialmente verdadeira. É correto dizer que as classes policiais 

normalmente não estão política ou economicamente inseridas nas classes 

hegemônicas. Porém, não há entre tais setores um sentimento de classe ou mesmo 

a compreensão crítica de sua própria atuação enquanto instrumento a serviço do 

Estado. 

E é compreensível tal comportamento, isto porque, há uma rígida hierarquia 

que condiciona atuação das classes policiais, como braço armado do Poder Estatal, 

sendo este poder estatal diretamente controlado pela classe política. No Brasil, por 

exemplo, as classes policias estão diretamente vinculadas ao Poder Executivo, sob a 

direta e estratégica ingerência política deste. 

À vista disso, não possuem a autonomia necessária para um atuar de forma 

diferenciada, questionador e independente, capaz de, destinar seus esforços para 

atingir as condutas criminosas das classes superiores.  Paulo Queiroz consta o 

anacronismo de tal situação e como ela contribui para a isenção da criminalidade 

destes setores dominantes: 

[...] manter uma estrutura policial que dependa hierárquica e diretamente do 
poder executivo, além de implicar uma clara subversão da lógica das 
investigações, constitui uma manobra para acobertar possíveis crimes de 
certas autoridades e assim lhes assegurar a impunidade. [...]. Por essas e 
outras é que ainda hoje a polícia judiciária brasileira se limita a apurar, quase 
que exclusivamente, crimes patrimoniais e similares (estelionato, furto, roubo), 
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típica criminalidade dos grupos socialmente excluídos, e, pois, mais 
economicamente vulneráveis, deixando impune a criminalidade do poder, 
apesar de bem mais danosa [...] (2008, p. 1). 

Como segunda razão, tem-se que o histórico direcionamento da criminalização 

primária para as condutas desviantes das massas também foi importante para 

condicionar, desde tempo "imemoriais", a atuação da polícia para repressão destas 

condutas. Afinal, deve se considerar que os agentes policiais sofrem, como membros 

inseridos no contexto social, as influências da ideologia dominante, que considera que 

apenas determinados crimes são efetivamente dignos da repressão estatal. 

Esta criminalização seletiva conta, de modo evidente, com o auxílio do mantra 

midiático de que a criminalidade é um fenômeno associado à pobreza, como se dela 

fosse consequência inevitável, o que também contribui para que sejam solenemente 

ignoradas as condutas criminosas das classes hegemônicas. 

Devemos ressaltar, neste sentido, que em países de frágil tradição democrática 

os órgãos de imprensa formam um poderoso oligopólio, que defende prioritariamente 

seus próprios interesses políticos e econômicos, ao passado em que bradam contra 

qualquer tentativa de regulamentação de suas atividades. Assim, a partir da trincheira 

fundada sobre uma conotação absoluta da liberdade de imprensa, atendem primeiro 

aos seus próprios interesses, em detrimento da função pública que deviam exercer. 

Esta constatação de profundo teor crítico, gerada inicialmente pela teoria do 

etiquetamento e melhor desenvolvida pela Criminologia Crítica, conforme já 

mencionamos, revela de forma importante o papel do aparelho penal não só na 

reprodução, como também na produção das desigualdades de classe. Por este 

prisma, verifica-se que todo o sistema penal acabou sendo conduzido para a 

realização de uma "gestão diferencial da criminalidade", nos termos do que afirmou 

Foucault, conforme explica o mestre Juarez Cirino: 

[...] Segundo Foucault, o sistema penal é erigido para "gerir diferencialmente" 
a criminalidade conforme a origem social do autor, mas sem suprimi-la.  A nova 
"tecnologia do poder" da sociedade capitalista desloca o direito de punir, da 
vingança do soberano para a "defesa social" - obviamente entendida como 
defesa das condições materiais e ideológicas da sociedade capitalista -, com 
base na teoria do contrato social, segundo a qual a condição do membro do 
corpo social implica aceitação das normas sociais, e a violação dessas normas, 
a aceitação da punição. [...] A "gestão diferencial" da criminalidade decorre de 
uma "dissociação política" da criminalidade: o recorte jurídico das ilegalidades 
proibidas (tipicidade) produz a delinquência convencional - e o delinquente 
comum, como sujeito "patologizado" -, abrindo espaço para as ilegalidades 
permitidas do poder econômico e político, excluídas da estratégia de controle 
social. Essa perspectiva inverte a avaliação do resultado histórico da prisão: o 
aparente fracasso do projeto "técnico-corretivo" da prisão é a própria história 
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de êxito político real, como aparelho de poder que garante e reproduz as 
relações sociais (2008, p. 82).  

Esta gestão diferencial se torna mais densa, outrossim, em países de pouca ou 

recente tradição democrática, fundados em sistema político-econômicos, que como o 

Brasil, historicamente cultivam uma abissal disparidade social. Ademais, este 

processo é responsável por lesionar de modo frontal e evidente o princípio da 

Igualdade. 

Importante salientar que a atual concepção da Igualdade não guarda mais 

consonância com o conteúdo do princípio que foi a priori consagrado nas 

Constituições modernas pelo influxo das revoluções liberais. O conceito original, 

apesar de implicar, grosso modo, na necessidade de dispensar a todos os cidadãos 

um tratamento equânime perante a lei, possuía, a princípio, um cunho estritamente 

formal. 

Porém, desde o salutar desenvolvimento da teoria dos direitos humanos, em 

especial dos direitos sociais de matriz político-ideológico socialista, há que se tratar 

também, imperativamente, a concepção de igualdade material. Esta última, 

diferentemente da primeira, implica na concretização deste princípio no plano prático, 

não raro com direta intervenção do Estado para a consecução de sua plena 

realização.  

Nesse sentido, partimos da noção de que cabe ao Estado a atuação positiva 

no campo social, que dista da mera abstenção de conteúdo liberal sugestionada pelas 

revoluções burguesas. Sob um modelo de Estado Social, já se pôde evidenciar a 

gestão ideológica comprometida do sistema penal. Sob uma concepção de Estado 

Democrático de Direito, sobressai a incontornável incongruência de se manter um 

sistema penal de tal modo seletivo.  

 
E a modificação substancial deste contexto penal desigual perpassa, de forma 

inevitável pela consagração da igualdade material no plano fático, seja no campo de 

estruturação normativa, seja no de execução desta legislação, ou em outras palavras, 

através da efetivação de uma igualdade material que atinja, tanto a criminalização 

primária, quanto a secundaria (BATISTA; ZAFFARONI, 2003, p. 43-44). 

Por fim, esclarecemos que não se desconhece sobre as propostas criminais 

discutidas à luz da teoria crítica, trazendo as visões minimalistas e abolicionistas no 

Direito Penal, entretanto, não se tem a intenção de aprofundar no presente trabalho, 
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haja vista que não se trata da problemática a ser apresentada na análise desta 

pesquisa. 

Nessa perspectiva, este trabalho tem a humilde intenção de contribuir, primeiro 

sobre a prática da audiência de custódia e a problemática de não adequação a 

Resolução de nº 213 do Conselho Nacional de Justiça, e segundo, como a chamada 

"audiência paredão" reforça os estereótipos e a estigmatização descrita pelas teorias 

criminológicas. 
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3.  AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
 

Nesse capítulo, para que possamos confrontar a prática das audiências de 

custódia com seus fundamentos legais, abordaremos a definição, objetivos e 

regulamentação da Audiência de Custódia no Brasil. Desse modo, serão abordados 

os principais objetivos delineados pela Resolução de nº 213 do Conselho Nacional de 

Justiça e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

3.1. A AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO: DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 
 

A audiência de custódia é o instrumento processual que determina que todo 

indivíduo preso em flagrante deva ser levado à presença de uma autoridade judicial 

no prazo de 24 horas, para que seja averiguado a legalidade da prisão, bem como, a 

existência de tortura, e necessidade da privação provisória da liberdade do 

custodiado. Inegavelmente, a função precípua da audiência de custódia, é conter 

abusos policiais. 

A origem da Audiência de Custódia, ou audiência de apresentação, está 

operacionalizada na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José 

da Costa Rica), em seu art. 7.º, item 513, e o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, em seu art. 9.º, item 314, e art. 10, item 1, buscam garantir o direito de uma 

pessoa presa em flagrante ser encaminhada, sem demora, à presença de um juiz, 

com respeito à sua dignidade, garantindo-lhe ampla defesa. 

                                            

13 Art. 7. 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou 
outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um 
prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade 
pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Convenção 
Americana de Direitos Humanos (CADH). Pacto de San Jose da Costa Rica, 1969.  Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em setembro 2018. 

14 Qualquer pessoa presa ou encerrada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem 
demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções e terá o direito 
de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que 
aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a 
garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do 
processo e, se necessário for, para a execução da sentença” (Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos) ”. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm.%20Acesso%20em%20setembro%202018
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Para melhor compreensão do instrumento pré-processual que ora se revela, 

Caio Paiva ensina que: 

O conceito de custódia se relaciona com o ato de guardar, de proteger. A 
audiência de custódia consiste, portanto, na condução do preso, sem demora, 
à presença de uma autoridade judicial que deverá, a partir do prévio 
contraditório estabelecido entre o Ministério Público e a Defesa, exercer um 
controle imediato da legalidade e da necessidade da prisão, assim como 
apreciar questões relativas à pessoa do cidadão conduzido, notadamente a 
presença de maus tratos ou tortura. Assim, a audiência de custódia pode ser 
considerada como uma relevantíssima hipótese de acesso à jurisdição penal, 
tratando-se de uma “das garantias da liberdade pessoal que se traduz em 
obrigações positivas a cargo do Estado” (2015, p. 31). 

Não se desconhece que as normas internacionais suscitadas influenciaram no 

conteúdo de normas brasileiras, já que o próprio Brasil é signatário de diversos 

Tratados Internacionais15.  

Credita-se à audiência de custódia, a possibilidade de reduzir o 

encarceramento em massa. Isso porque, como ensina Daniel Nicory do Prado: 

A audiência de custódia é um procedimento mais adequado para a tutela do 
direito individual à liberdade, na sua perspectiva de não intervenção indevida 
do Estado, porque a apresentação do preso ao juiz permite um controle efetivo 
das circunstâncias da prisão, pelo magistrado, do que a mera comunicação 
escrita da prisão pela autoridade policial, tano porque o flagrado será 
entrevistado pelo juiz, como porque estará na presença do seu defensor (2017, 
p. 21). 

Bem verdade, que há na audiência de custódia o potencial de reduzir o número 

de pessoas presos, evidente que ao ser entrevistado o custodiado poderá exercer o 

contraditório, o que pode influenciar em sua liberdade provisória ou aplicação de 

medida cautelar diversa da prisão. Entretanto, não há ainda dados definitivos que 

possam confirmar que um dos fundamentos da audiência de apresentação tenha sido 

alcançado. 

Não obstante, há ainda outros objetivos aliados ao instituto, como assevera 

Thiago André Pierobom de Ávila: 

(i)  estabelecer  um  mecanismo  de  fiscalização  judicial  imediata  de  
eventuais  arbitrariedades  praticadas  no  curso  da  detenção;  (ii)  assegurar  
a  possibilidade  de  autodefesa  quanto  aos  fatos  investigados,  oferecendo-
se  ao  preso  um  espaço  de  maior  liberdade  para  dar  sua  versão  dos  
fatos,  longe  da  eventual  restrição  à  sua  liberdade  de  se  manifestar  que  
poderia  existir  no  ambiente  policial;  (iii)  assegurar  possibilidade  de  
autodefesa  quanto  à  decisão  judicial  de  manutenção  da  prisão  em  

                                            

15 O Pacto Internacional sobre Direitos Civil e Políticos, celebrados em 16.12.1966, foi promulgado no 

Brasil pelo Decreto Presidencial nº 592, de 06.07.1992, e a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto San José da Costa Rica), celebrada em 22.11.1969, foi promulgada no Brasil pelo 

Decreto Presidencial nº 678, de 06.11.1992. 
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flagrante;  (iv)  concretizar  o  sistema  acusatório  em  relação  à  ação  penal  
cautelar,  criando  um  mecanismo  que  torne  rotina  o  requerimento  de  
aplicação  de  medida  cautelar  pelo  Ministério  Público;  (v)  instrumentalizar  
o  contraditório  técnico  de  defesa  antes  da  decisão  judicial  sobre  a  
aplicação  da  prisão  preventiva;  (vi)  estabelecer  um  mecanismo  obrigatório  
de  revisão  judicial  da  necessidade  de  manutenção  da  detenção  efetuada  
pela  Polícia  (em  um  quadro  acusatório);  (vii)  concretizar  a  garantia  
constitucional  de  assistência  jurídica  efetiva  ao  preso,  tornando  rotina  o  
contato  do  defensor  com  seu  cliente (2016, p.  310). 

No Brasil, a implementação do instituto das audiências de custódias sofreu 

vários posicionamentos críticos, alegando em síntese, a ausência de previsão legal 

em face do instituto não está presente no Código de Processo Penal Brasileiro, 

entretanto, boa parte das críticas foram superadas após a validação pelo Egrégio 

Supremo Tribunal Federal, embora, é preciso estar sempre vigilante a toda onda 

conservadora. 

Nesta ordem, ao contrário de posicionamentos de críticos ao projeto, os 

regramentos em análise tornam absolutamente irrelevante a ausência de 

previsões específicas no mesmo sentido, no atrasado Código de Processo 

Penal, já que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e o Pacto 

de San José da Costa Rica se situam, no ordenamento jurídico brasileiro, entre 

a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, como normas supralegais 

de aplicação direta e imediata, conforme aliás, reconhecido pelo próprio texto 

constitucional, em seu art. 5º, 2º. Aliás, exatamente com este norte de 

concepção, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 213, de 

15.12.2015, regulamentando a realização das audiências de custódia em todo 

o país (SANTOS, 2016, p. 123-124). 

Camila Ribeiro Hernandes e Vinícius Assumpção não destoam desse 

entendimento, e resume as finalidades básicas da implementação das audiências de 

custódia. Nesse sentido: 

O contexto histórico, jurídico e social em que se criou a Resolução é essencial 
para separa se compreender o propósito da implementação das audiências de 
custódia. É possível armar que a apresentação “sem demora” do preso a uma 
autoridade judiciária serve a três finalidades básicas: (a) verificação da 
legalidade da constrição à liberdade, que pode ser uma prisão em flagrante, 
temporária ou preventiva; (b) a análise da necessidade de decretação de 
medidas cautelares pessoais e (c) a identificação de eventuais maus-tratos 
praticados quando da realização da prisão, o que atende a exigências 
civilizatórias mínimas, em que pese tardias (2018, p. 53) 

Sendo as audiências de custódia, um contrapeso a violência policial, Elmir 

Duclerc Ramalho Júnior e Daniel Fonseca Fernandes, compreendem que as 

audiências de custódia retiram o preso do campo de disponibilidade das agências de 

controle, com o objetivo de fazer cessar ou inibir a prática da violência policial (2017, 

p. 239). 
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Bem verdade que o instituto possui diversos objetivos, e anseios, e que visa 

reparar as imperfeições do sistema jurídico processual penal. Por outro lado, é de se 

lamentar que o instituto só foi implementado no Brasil em razão de falhas 

procedimentais, e principalmente, humanas, assim, abordaremos a sua 

implementação no cenário nacional (LAZARI, 2015, p. 217).  

  

3.2. A IMPLEMENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO BRASIL 
E O POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

A Ação Direita de Inconstitucional 5240 discutiu no âmbito nacional sobre a 

audiência de custódia no Brasil, a citada ação foi ajuizada pela Associação dos 

Delegados de Polícia do Brasil/ADEPOL, no qual se questiona a constitucionalidade 

do Provimento Conjunto nº 3/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

que determinava a apresentação de pessoa detida em flagrante delito, até 24 horas 

após a sua prisão, para participar de audiência de custódia. 

Nessa oportunidade, de discussão da ADI 5240,16 o Supremo Tribunal Federal 

declarou a constitucionalidade da disciplina pelos tribunais da apresentação da 

pessoa presa à autoridade judicial competente. 

                                            

16 Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO CONJUNTO 03/2015 DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 1. A Convenção Americana 
sobre Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda pessoa presa, detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, posto ostentar o status jurídico 
supralegal que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico 
brasileiro, legitima a denominada “audiência de custódia”, cuja denominação sugere-se “audiência de 
apresentação”. 2. O direito convencional de apresentação do preso ao Juiz, consectariamente, deflagra 
o procedimento legal de habeas corpus, no qual o Juiz apreciará a legalidade da prisão, à vista do 
preso que lhe é apresentado, procedimento esse instituído pelo Código de Processo Penal, nos seus 
artigos 647 e seguintes. 3. O habeas corpus ad subjiciendum, em sua origem remota, consistia na 
determinação do juiz de apresentação do preso para aferição da legalidade da sua prisão, o que ainda 
se faz presente na legislação processual penal (artigo 656 do CPP). [...] 6. In casu, a parte do ato 
impugnado que versa sobre as rotinas cartorárias e providências administrativas ligadas à audiência 
de custódia em nada ofende a reserva de lei ou norma constitucional [...] 8. A Convenção Americana 
sobre Direitos do Homem e o Código de Processo Penal, posto ostentarem eficácia geral e erga omnes, 
atingem a esfera de atuação dos Delegados de Polícia, conjurando a alegação de violação da cláusula 
pétrea de separação de poderes. 9. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia – ADEPOL, 
entidade de classe de âmbito nacional, que congrega a totalidade da categoria dos Delegados de 
Polícia (civis e federais), tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade (artigo 103, 
inciso IX, da CRFB). Precedentes. 10. A pertinência temática entre os objetivos da associação autora 
e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade é inequívoca, uma vez que a realização das 
audiências de custódia repercute na atividade dos Delegados de Polícia, encarregados da 
apresentação do preso em Juízo. 11. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE 
CONHECIDA e, nessa parte, JULGADA IMPROCEDENTE, indicando a adoção da referida prática da 
audiência de apresentação por todos os tribunais do país. (ADI 5240, Relator (a):  Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 
PUBLIC 01-02-2016). 
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Em 2015, a crise do sistema prisional impulsionou ao ajuizamento da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamento 347, na qual o Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) pediu a Suprema Corte que se reconhecesse a violação de direitos 

fundamentais da população carcerária e que fosse determinado diversas providências 

no tratamento da questão prisional do país. 

Como uma tentativa de reduzir o grande número de presos provisórios da 

população carcerária brasileira, a Suprema Corte na ADPF 347 fixou a 

obrigatoriedade de apresentação da pessoa presa à autoridade judicial competente. 

Há de se lembrar, que na ocasião do julgamento, o ministro Luiz Fux afirmou 

que a realização das audiências de custódia – que em sua opinião devem passar a 

ser chamadas de “audiências de apresentação”, tem se revelado extremamente 

eficiente como forma de dar efetividade a um direito básico do preso, impedindo 

prisões ilegais e desnecessárias, com reflexo positivo direto no problema da 

superpopulação carcerária.17 

Isso porquê, considerar a denominação como audiência de custódia, poderia 

gerar um entendimento, que o intuito do instituto é sempre custodiar alguém, o que 

seria uma interpretação equivocada. Esse posicionamento também é adotado por 

Renato Marcão: 

[...] a denominada audiência de custódia, que preferimos intitular audiência de 
apresentação, visto que idealmente não se destina à custódia de quem já se 
encontra preso, mas a outras deliberações, inclusive e especialmente com 
vistas ao relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória a quem 
fora preso em flagrante delito (2017, p. 169). 

Camila Hernandes e Vinícius Assumpção, ao questionarem a denominação 

adotada, suscita a sua inadequação frente ao procedimento adotado no Chile: 

A denominação “Audiência de Custódia” não só é largamente empregada pela 
doutrina brasileira como foi a expressão cunhada socialmente, no plano 
legislativo. Acredita-se que a opção do legislador não é adequada. Mais 
apropriado e convergente com o conteúdo do ato procedimental talvez fosse 
algo próximo de “audiência de apresentação” ou “audiência de controle da 
legalidade da prisão”. O Chile, país que adotou o sistema adversarial no ano 
2000, denomina de “audiência de controle de detencion” aquela voltada à 
análise da conformidade da prisão realizada. Não é o rótulo a maior diferença 
entre as audiências de um e de outro país, sim a dinâmica da sua realização. 
Distinguem-se no que tange à observância detida dos pressupostos materiais 
e processuais, bem como à dedicação de parte da audiência à verificação da 
legalidade da prisão e, em sequência, de um momento nitidamente destacado, 

                                            

17 Declaração do Ministro Luiz Fux no julgamento da ADI 5240. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298112. Acesso em outubro de 
2018.  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298112
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destinado à verificação da necessidade de decretação de medida cautelar 
(2018, p. 53). 

Ainda, como uma das providências adotadas para o tratamento da crise do 

sistema prisional, em 15 de Dezembro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

procedimentalizou a Audiência de Custódia através da Resolução de nº 213, que 

versa sobre a apresentação de pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 

horas.18 

A Resolução definiu todo o procedimento das audiências de custódia, e em 

razão disso o Conselho Nacional de Justiça foi duramente criticado pela Resolução 

de nº 213, conforme pontua Rômulo de Andrade Moreira: 

Sempre entendemos que a implantação das audiências de custódia pelo 
Conselho Nacional de Justiça e pelos Tribunais não feria a Constituição da 
República, pois apenas obedecia a uma determinação dos Pactos 
Internacionais acima referidos. Muito pelo contrário, estávamos diante de um 
"controle concentrado de convencionalidade". Agora, no entanto, o Conselho 
Nacional de Justiça, ao baixar a Resolução nº. 213, de 15 de dezembro de 
2015 (que entrará em vigor a partir de 1º. de fevereiro de 2016), 
regulamentando a audiência de custódia, avançou demasiado, pois tratou, em 
sede de Resolução, de matéria processual penal, o que, por óbvio, é vedado. 
Como veremos adiante, vários são os dispositivos (quase todos, aliás) que 
dispõem sobre Processo Penal, o que torna a Resolução formalmente 
inconstitucional, pois invade a competência legislativa da União, nos termos do 
art. 22, I da Constituição. 19 

 
Cabe lembrar, que a formalidade da Resolução não será examinada nesse 

trabalho, entretanto, analisaremos a prática das audiências de custódia sob a égide 

da Resolução de nº 213. 

A Resolução de nº 213 do CNJ no seu art.1320 determina que ocorrerá 

audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão, independente se 

por força de prisão preventiva, temporária ou até mesmo em razão de sentença 

condenatória.  

Outrossim, o art. 1º, §4º da Resolução também prevê que na hipótese de o 

custodiado está com alguma grave enfermidade, ou qualquer outra circunstância 

                                            

18 Art. 1º da Resolução de nº 213 do Conselho Nacional de Justiça: Determinar que toda pessoa presa 

em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente 
apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida 
sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. 
19 MOREIRA, Rômulo de Andrade. Audiências de Custódia via CNJ: entre o mérito e a forma. 

08/01/2016. Disponível em: https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/294688197/a-resolucao-
213-do-cnj-e-as-audiencias-de-custodia/. Acesso em outubro de 2018. 
20 Art. 13 da Resolução de nº 213 do CNJ. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas 

também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão 
cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. 

https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/294688197/a-resolucao-213-do-cnj-e-as-audiencias-de-custodia/
https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/294688197/a-resolucao-213-do-cnj-e-as-audiencias-de-custodia/
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devidamente comprovada que impossibilite a sua apresentação em audiência de 

custodiado será assegurado a realização da audiência em locais em o custodiado se 

encontre, e na hipótese de ser inviável seu deslocamento, deverá ocorrer após o 

reestabelecimento de sua condição de saúde21. 

A audiência de custódia deve ocorrer na presença de um Magistrado, 

juntamente com o representante do Ministério Público, e o custodiado deve estar 

sendo assistindo pela defesa técnica22, conforme pontua Marcão: 

Se a pessoa presa não tiver advogado constituído, será assista por defensor 
público, e se não for possível a atuação de defensor público o juiz deverá 
nomear defendo ad hoc (para o ato). O que não é possível admitir, qualquer 
que seja a hipótese, é a realização da audiência sem a presença de defensor 
(2017, p. 173). 

  Vale ressaltar que: 

 
“Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu 
atendimento prévio e reservado por advogado por ela constituído ou defensor 
público, sem a presença de agentes policiais, sendo esclarecidos por 
funcionário credenciado os motivos, fundamentos e ritos que versam a 
audiência de custódia”.23 

Sabe-se que o objetivo primaz da audiência de custódia era aferir a violência 

policial durante o momento da prisão, desse modo, sabiamente a Resolução do CNJ, 

vedou a presença dos agentes policias responsáveis pela prisão ou investigação 

durante a audiência de custódia do flagranteado.24  

Fala-se que a Resolução do CNJ procedimentalizou a audiência de custódia, 

porque em seu teor a resolução trouxe todo o procedimento de forma autoexplicativo, 

vejamos: 

                                            

21 Art. 1. § 4º da Resolução de nº 213 do CNJ.  Estando a pessoa presa acometida de grave 

enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser 
apresentada ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em 
que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada 
a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou 
de apresentação. 

22 Art. 5º da Resolução de nº 213 do CNJ. Se a pessoa presa em flagrante delito constituir advogado 

até o término da lavratura do auto de prisão em flagrante, o Delegado de polícia deverá notificá-lo, 
pelos meios mais comuns, tais como correio eletrônico, telefone ou mensagem de texto, para que 
compareça à audiência de custódia, consignando nos autos.Parágrafo único. Não havendo defensor 
constituído, a pessoa presa será atendida pela Defensoria Pública. 

 

23 Art. 6º da Resolução de nº 213 do CNJ. 

24 Art. 4º, parágrafo único da Resolução de nº 213 do CNJ. 
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“Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa 
presa em flagrante, devendo: 
I - esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões a serem 
analisadas pela autoridade judicial; 
II - assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria 
ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito; 
III - dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio; 
IV - questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos 
direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de 
consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido por médico 
e o de comunicar-se com seus familiares; 
V - indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão; 
VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou 
antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura 
e maus tratos e adotando as providências cabíveis; 
VII - verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando 
sua realização nos casos em que:  

a) não tiver sido realizado;  
b) os registros se mostrarem insuficientes; 
c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento posterior 

ao exame realizado; 
d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, 

observando-se a Recomendação CNJ 49/2014 quanto à formulação de 
quesitos ao perito; 
VIII - abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a 
investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em 
flagrante; 
IX - adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades; 
X - averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez, existência 
de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, 
histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência 
química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da 
concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida 
cautelar. 
 [...] 
§ 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a deliberação 
fundamentada do magistrado quanto à legalidade e manutenção da prisão, 
cabimento de liberdade provisória sem ou com a imposição de medidas 
cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como 
também as providências tomadas, em caso da constatação de indícios de 
tortura e maus tratos.  
§ 4º Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à 
pessoa presa em flagrante delito, ao Defensor e ao Ministério Público, 
tomando-se a ciência de todos, e apenas o auto de prisão em flagrante, com 
antecedentes e cópia da ata, seguirá para livre distribuição. ”25 

Tais orientações permitem o regular funcionamento do instituto das audiências, 

entretanto, não impede que alguns elementos sejam adicionados pelos Magistrado 

desde que sejam pertinentes. 

Após a regulação do CNJ, alguns Tribunais de Justiça firmaram acordo para 

implementação das audiências nos seus respectivos estados. 

                                            

25 Art. 8º da Resolução nº 213 do CNJ. 
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Na Bahia, as audiências de custódia foram implementadas em agosto de 2015, 

mas só em abril de 2016 entrou em vigor o Provimento Conjunto n. 01/2016, editado 

pela Presidência do TJ/BA, juntamente com a Corregedoria-Geral da Justiça e a 

Corregedoria das Comarcas do Interior.26 

Esclarecemos que o Núcleo de Prisão em Flagrante em Salvador foi criado 

desde 09 de setembro de 2013, funcionando em um anexo da Cadeia Pública de 

Salvador, no Complexo Prisional da Mata Escura. Entretanto com o novo provimento 

do TJBA, foi reformulado e expandido, passando a operar no mesmo prédio onde foi 

implantada a Vara Judicial de Custódia. 

A prática de audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante em 

Salvador é que foi o objeto da pesquisa desse trabalho à luz da Resolução de nº 213 

do CNJ e que alguns pontos serão abordados no próximo capítulo. 

                                            

26 Disponível em: http://www5.tjba.jus.br/portal/audiencias-de-custodia-sao-regulamentadas-em-

provimento-da-presidencia-e-corregedorias/  

http://www5.tjba.jus.br/portal/audiencias-de-custodia-sao-regulamentadas-em-provimento-da-presidencia-e-corregedorias/
http://www5.tjba.jus.br/portal/audiencias-de-custodia-sao-regulamentadas-em-provimento-da-presidencia-e-corregedorias/
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4.  O CONFRONTO DA PRÁTICA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA 
NO NPFSSA COM A RESOLUÇÃO N° 213/2015 DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA 
 

 

Nesse capítulo, o trabalho abordará os resultados das observações realizadas 

no Núcleo de Prisão em Flagrante de Salvador, no período de 08 a 10 agosto de 2018. 

Nessa oportunidade, o estudante assistiu a todas audiências ocorridas durante o 

período citado, somando um total de 37 casos de flagrante levados ao NPF de 

Salvador. A maioria dos fatos relacionados à prisão em flagrante se referiram ao crime 

de tráfico de drogas, e ao crime de roubo. 

O estudante se identificou como graduando da Faculdade de Direito da UFBA 

e informou que estava ali para realizar pesquisa para o seu TCC, sem precisar tecer 

maiores detalhes sobre o respectivo tema. Foi solicitada apresentação de 

comprovante de matrícula da Instituição de Ensino Superior. Com alguns dias, a 

presença do estudante já não era estranha aos profissionais que atuavam no Núcleo. 

 O local central da observação foi a sala em que se realizam as audiências. As 

pessoas conduzidas após o flagrante, normalmente, aguardam serem chamadas em 

uma sala que fica no térreo. A sala de audiências fica no primeiro andar, com a 

disposição comum de toda sala de audiência. Além da presença de representante do 

Ministério Público, da defesa e do magistrado, um servidor acompanha, tendo como 

função escrever as atas das audiências realizadas. 

 Como dito anteriormente, o objetivo inicial da observação foi analisar a atuação 

do Promotor/a em relação ao cumprimento de sua função enquanto fiscal da lei, 

porém, outras questões chamaram à atenção ao longo desse período: o tratamento 

dado aos indícios de tortura, a preponderância dos posicionamentos do Promotor, um 

acordo sui generis entre os atores processuais denominado de audiência paredão.  

 Dessa forma, a partir das primeiras observações, partiu-se para a construção 

da hipótese de que, embora as audiências de custódia em um primeiro plano possa 

ser um instrumento de garantia de direitos para a pessoa presa em flagrante, a 

audiência de custódia não deixa de ser, como todo sistema penal, um locus de 

reprodução do processo de criminalização, seletividade e flexibilização de garantias. 

 Assim, diante dos achados, três pontos de contradição entre a prática jurídica 

e a Resolução CNJ n. 213/2015 foram destacados: a “audiência paredão”, o in dubio 

pro promotor e a invisibilidade da tortura, que a seguir serão examinados. 
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4.1. A PRÁTICA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO NÚCLEO DE 
PRISÃO EM FLAGRANTE EM SALVADOR.   

 

Conforme já mencionamos, o presente trabalho através da metodologia da 

observação direta não estruturada, se debruçou perante a audiência de custódia 

enquanto instrumento “procedimentalizado” pela Resolução de nº 213 do Conselho 

Nacional de Justiça, onde se buscou aferir a prática da audiência no Núcleo de Prisão 

em Flagrante em Salvador e sua harmonia perante à Resolução do CNJ. 

Os dados foram colhidos durante os expedientes das audiências de custódia, 

que ocorreram no período dos dias 8, 9 e 10 de agosto de 2018, todas realizadas no 

Núcleo de Prisão em Flagrante de Salvador. 

O Núcleo funciona atualmente com apenas uma Vara de Custódia, onde há um 

Magistrado fixo durante a semana, e aos finais de semanas, e feriados, ocorrem no 

sistema de plantão judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

A sistemática ocorre da mesma forma para o representante do Ministério 

Público do Estado da Bahia, há um Promotor Público fixo durante a semana, e aos 

finais de semanas, e feriados, entra no sistema de rodízio de promotores. Quando já 

parte do objeto de observação, o Promotor alocado esclareceu para a pesquisa, que 

em outros momentos haviam dois Promotores que se reversavam durante as 

audiências de custódia. Mas que agora, devido a determinações administrativas, havia 

apenas um Promotor Público alocado no Núcleo de Prisão em Flagrante. 

Na contramão dessa sistemática, a Defensoria Pública do Estada Bahia, atua 

de forma diferente com seus Defensores Públicos, durante os dias de observação, era 

registrado a atuação de um Defensor Público por dia, há uma espécie de rodízio diário, 

nos moldes de como ocorrem durante aos finais de semana. Assim, em cada dia de 

expediente de observação participante, foram contabilizados 3 membros da 

Defensoria Pública, um por dia de observação. 

Informa-se que não se desprezou durante a pesquisa em campo, os casos em 

que a defesa técnica dos custodiados tenham sido realizadas pela advocacia privada, 

uma vez que não haveria óbice à análise do objeto central da pesquisa, e tais 

elementos poderiam contribuir para o estudo da presente investigação. 
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No primeiro dia de observação ocorreram cerca de 8 audiências de custódia; 

no segundo dia: 13 audiências de custódia; e por fim, no último dia de coleta, foram 

16 audiências de custódia. No total, foram acompanhadas, 37 audiências de custódia. 

A prática do Núcleo de Prisão em Flagrante considera para realização da 

audiência, o Auto de Prisão em Flagrante – APF, assim, ainda que sejam conduzidos 

mais de um réu, a audiência de custódia será apenas uma, em conjunto. 

A problemática da pesquisa, versava sobre a prática da audiência de custódia 

e a Resolução de nº 213 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), contudo, a 

metodologia da observação participante não estruturada traz algumas questões, 

resultados, inimagináveis como fruto do próprio percurso metodológico. 

Como resultado das observações, tivemos o seguinte panorama:    

 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVADAS: 37 

 

PRISÃO PREVENTIVA 15 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 22 

LIBERDADE PLENA 0 

RELAXAMENTO DA PRISÃO 0 

 

Bem verdade que o presente trabalho não tem como objetivo central, a análise 
dos resultados das audiências de custódias, de um contexto qualitativo/quantitativo. 
Entretanto, convém pontuar que as audiências de custódia têm servido para diminuir 
o crescente número da população carcerária – embora não da forma, que o Poder 
Judiciário gostaria. Daniel Fonseca Fernandes, e Elmir Duclerc Ramalho Junior, 
afirmam que: 

Quanto à redução do número de pessoas presas, não há ainda dados 
definitivos que possam confirmar a expectativa. Dados disponíveis no Mapa de 
Implantação das Audiências de Custódia, do CNJ, dão conta de que a prisão 
preventiva foi aplicada, até abril de 2017, em 54,85% dos casos, em todo o 
Brasil (2017, p. 252). 

Pontuamos que atualmente os novos dados apresentados pelo Mapa de 

Implantação das Audiências de Custódia27, apresentados pelo CNJ, apontam que até 

                                            

27  Disponível  a consulta do Mapa de Implantação da Audiência de Custódia no site do Conselho 

Nacional de Justiça: Link: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-
custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil. 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil
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junho de 2017, cerca de 55,32% das audiências de custódia resultaram em prisão 

preventiva. 

Entretanto, das análises observadas no Núcleo de Prisão em Flagrante em 

Salvador na presente pesquisa, cerca de 40,5% das audiências de custódia são 

convertidas em Prisão Preventiva, e 59,45% das audiências de custódia têm como 

resultado a aplicação de algumas medidas cautelares diversas da prisão.  

Nesse ponto, as impressões, em tese, são entusiastas, já que em todos os dias 

em que foram observados a prática das audiências de custódia, o número de 

custodiados em que era posto em liberdade, eram maiores do que o número de 

custodiados que tinham a prisão preventiva decretada. 

Todavia, a prática da audiência de custódia no Núcleo apresentou diversas 

situações que se chocam com a Resolução de nº 213 do Conselho Nacional de Justiça 

e abordaremos a seguir: 

 

4.2. “AUDIÊNCIA PAREDÃO”   
 

Durante o primeiro dia de observação no Núcleo de Prisão em Flagrante, por 

diversos momentos os atores do Núcleo, falavam em algo que eles chamavam de 

“paredão”. Entretanto, tal nomenclatura não está definida no sistema jurídico 

brasileiro, e apresentava-se como desconhecido para o pesquisador. 

Apenas no terceiro dia de observação participante, o pesquisador esteve a par 

de toda definição do que os atores do Núcleo de Prisão em Flagrante, sejam eles: 

Promotor, Magistrado e Defensor Público, chama de “Audiência Paredão”. 

Sendo assim, pretendemos nesse tópico, descrever, sobre a “Audiência 

Paredão”, fruto da observação realizada no Núcleo de Prisão em Flagrante em 

Salvador – e de início, afirmamos que temos como uma das maiores violações do 

sistema penal acusatório brasileiro na atualidade. 

A Criminologia Crítica de Vera Regina de Andrade, dentre outros, conforme 

mencionamos em tópicos anteriores, trouxe à baila a eficácia invertida do sistema 

penal, por sua iniludível discrepância entre o discurso apresentado pelo sistema, e os 

seus reais efeitos. 

Segundo Zaffaroni, a criminologia contemporânea, explica que é: 

[...] comum a descrição da operacionalidade real dos sistemas penais em 
termos que nada têm a ver com a forma pela qual os discursos jurídicos penais 
supõem que eles atuem. Em outros termos, a programação normativa baseia-
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se uma “realidade” que não existe e o conjunto de órgãos que deveria levar a 
termo essa programação atua de forma completamente diferente (2001, p. 12). 

O pensamento de Zaffaroni se mostra hodierno28, a realidade da prática das 

audiências de custódia, nada tem a ver com a forma pela qual os discursos jurídicos 

penais, e muito menos a Resolução de nº 213 do CNJ teria instrumentalizado, e o que 

confirma isso de forma indubitável, é o que os próprios agentes do Núcleo de 

Audiência de Custódia de Salvador, chamam de “Audiência Paredão”. 

Esclarecemos, que a denominação de “Audiência Paredão’, nada tem a ver 

com as audiências previstas nos ritos processuais penais, muito menos, não possui 

nenhuma relação com o instituto das audiências de custódia – com efeito a prática da 

“audiência paredão”, não possui nem a significação da própria palavra audiência29. 

A “Audiência Paredão” tem um conceito complexo, em razão de suas 

características multifacetadas, e na tentativa de definir a audiência paredão, os 

agentes do Núcleo de Prisão em Flagrante, não souberam responder, quando 

questionado sobre o que seria a “Audiência Paredão. O conceito a ser apresentado, 

foi baseado nos olhares da metodologia de observação participante, embora, os 

agentes do Núcleo, usem a terminologia na prática das audiências, mesmo sem terem 

a noção do real significado. 

Nesse sentido, através da observação participante, concluímos que o conceito 

da “Audiência Paredão” é de que, são audiências onde não há entrevista dos 

custodiados, isso porque os atores (Juiz, Promotor, e Defensor ou Advogado) 

entendem que sejam algo desnecessário, já que o resultado da audiência, sempre 

será, a de liberdade condicionada à alguma medida cautelar diversa da prisão, que 

poderá ser o recolhimento noturno ou monitoramento eletrônico – a depender da 

gravidade abstrata do delito. Entretanto, devemos pontuar que nem sempre haverá 

ausência de depoimento, isto porque em alguns casos, há uma espécie de “conversa 

                                            

28 O pensamento de Zaffaroni, se coaduna com as concepções do prof. Nilo Batista: “[...] sistema 
penal é apresentado como igualitário, atingindo igualmente as pessoas em função de suas condutas, 
quando na verdade seu funcionamento é seletivo, atingindo apenas determinadas pessoas, integrantes 
de determinados grupos sociais, a pretexto de suas condutas. [...] O sistema penal é também 
apresentado como justo, na medida em que busca prevenir o delito, restringindo sua intervenção aos 
limites da necessidade [...], quando de fato seu desempenho é repressivo, seja pela frustração de suas 
linhas preventivas, seja pela incapacidade de regular a intensidade das respostas penais, legais ou 
ilegais. Por fim, o sistema penal se apresenta comprometido com a proteção da dignidade humana [...], 
quando na verdade é estigmatizante, promovendo uma degradação na figura social de sua clientela. ” 
(2004, p. 25-26.) 
29  A palavra audiência significa: “ ato de ouvir ou de dar atenção àquele que fala; audição” 
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amistosa”, mas sem a gravação do interrogatório que atendam às exigências previstas 

na Resolução do CNJ. 

Pontuamos que das 37 audiências de custódia observadas, cerca de 22 

audiências, ocorreram sob o rito da “Audiência Paredão”. 

Outrossim, as ilegalidades da “Audiência Paredão”, não param por aí, tivemos 

casos em que a dita audiência, ocorria sem a presença do Defensor Público, e o que 

chamava à atenção, era o fato de que havia expressa autorização do próprio defensor 

– o que viola o art. 4º da Resolução de nº 213 do CNJ. 

Em outros momentos, os casos de prisão em flagrante que foram colocados 

sob o “rito” das audiências de custódia, não apresentavam materialidade do delito, 

indícios de autoria, e até mesmo hipóteses de flagrante forjado, o que resultaria em 

relaxamento da prisão nos termos do art. 310, inc. I do Código de Processo Penal.  

Entretanto, o resultado desses casos, ainda que fosse reconhecido pelos atores do 

Núcleo de Prisão em Flagrante, a flagrante ilegalidade do Auto de Prisão em Flagrante 

- APF, o APF seria homologado, e o resultado seria a aplicação de alguma medida 

cautelar diversa da prisão – nesse ponto, merece esclarecer que as medidas 

aplicadas são sempre: recolhimento noturno, tornozeleira eletrônica, e recolhimento 

aos finais de semana. Tais medidas deverão ser analisadas, conforme ressaltados, a 

depender da gravidade abstrata, ou o que o Magistrado compreende como nível de 

periculosidade e reincidência. 

Tivemos casos em que existiram hipóteses de desclassificação do tipo penal, 

o que resultariam em incompetência do rito, ou ilegalidade da prisão, como era os 

casos de tráfico de drogas, que poderia ser desclassificado para uso, apesar disso, 

mesmo quando os atores do Núcleo, reconheciam que haveria possiblidade de 

desclassificação, eles determinavam que o rito dessas audiências, aconteceriam sob 

o rito das “audiências de custódia”, e portanto, seria aplicado alguma medida cautelar 

diversa da prisão, como de praxe. 

Pertinente informar, que embora a Resolução de nº 213 do CNJ, determine que 

as audiências de custódia devam ser gravadas, bem como, devem constar os termos 

das respectivas audiências. Todavia, os casos observados que foram reconhecidos 

como Audiência Paredão, não possuem “Termos de Audiências”, tal como, não há 

gravação da “Audiência Paredão”. 

É evidente que a prática da “Audiência Paredão” é um fenômeno não previsto 

no Poder Judiciário, e sua idealização também possui um caráter político, já que a 
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existência da audiência paredão, ao menos favorece a redução do número da 

população carcerária.  E, é possível supor que a concordância da Defensoria Pública 

diante da tal prática, mostra-se pertinente diante dos conchavos políticos e o receio 

do endurecimento por parte dos Magistrados. 

Não obstante, não podemos negar que a Audiência Paredão, no contexto geral, 

tem valores negativos, já que ajudar na construção da criminalização dos custodiados 

ainda que de forma branda (com aplicação de medidas cautelares), custodiados que 

deveriam estar em gozo pleno de suas liberdades, desse modo, a audiência paredão, 

se apresenta como uma das maiores violações do sistema penal contemporâneo, isto 

porquê, constrói certa invisibilidade do custodiado, e elimina a liberdade plena como 

um possível resultado das audiências de custódia. 

 

4.2.1. INVISIBILIDADE DO CUSTODIADO 
 

A Audiência de Custódia ou Audiência de Apresentação tem como umas de 

suas características, a apresentação do custodiado a uma Autoridade Judicial, 

conforme a Resolução de n° 213 do CNJ. 

Tal característica, é de suma importância porque em tese, o custodiado dará a 

sua versão dos fatos perante um Magistrado, entretanto, com a “Audiência Paredão”, 

revelou-se que tal prática constrói certa invisibilidade do custodiado. 

Conforme pontuamos, nas audiências de custódia que o Núcleo de Prisão 

determinava que aconteceria sob o rito de “Audiência Paredão”, cerca de 15 

audiências, o custodiado não era entrevistado, conforme o que se determina na 

Resolução. 

Evidente que a ausência da entrevista do custodiado, viola a Resolução porque 

silencia o seu direito à defesa, a ser ouvido, ainda que tenhamos, presença de 

Defensor Público ou de Advogado de Defesa na Sala de Audiência. Porém, nega-se 

ao custodiado o direito de esclarecer os fatos, contar a sua própria versão. 

Há de se pontuar, também, que quanto à invisibilidade do custodiado, a 

pesquisa de observação denuncia casos mais graves - do que o simples silêncio do 

custodiado, a prática da Audiência Paredão se agrava ainda mais, quando o 

custodiado sequer é levado para Sala de Audiência. 

Pontuamos que das 15 “Audiência Paredão”, cerca de 4 audiências foram 

realizadas sem a presença do custodiado na Sala da Audiência. A prática da referida 
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audiência no Núcleo nega ao custodiado o direito de ser ouvido, e nesses 4 casos, 

como mencionamos, o direito de até ser visto pelo Juízo. 

As consequências para esses casos são os piores possíveis, imaginemos que 

esses 4 custodiados tenham sido vítimas de violências policial, e que tal violência 

tenha deixado marcas nítidas da tortura sofrida, com a ausência do custodiado na 

Sala de Audiência, não será possível aferir a tortura policial, logo, o Magistrado não 

poderá decretar o relaxamento da prisão, por ser manifestamente ilegal – chamamos 

a atenção para o fato de que na presente pesquisa, não foi constatado nenhum caso 

em que o resultado de audiência tenha sido pelo relaxamento da prisão por ser ilegal.  

Ressaltamos que nessas audiências, realizadas sobre o rito de “Audiência 

Paredão” não há elaboração de “Ata de Audiência” – até porque na prática esse tipo 

de audiência não existe nos institutos jurídicos. E nesses casos em que os 

custodiados não foram levados para Sala de Audiência, o custodiado terá ciência da 

decisão judicial somente quando for expedido as intimações ao final do expediente do 

Núcleo. 

Dispõe o §2º do art. 8º da Resolução de nº 213 do CNJ, que a oitiva da pessoa 

presa será registrada ou em mídia audiovisual ou por termo de audiência. Ora, se a 

Resolução determina que deve ser registrado o depoimento do custodiado, o 

depoimento não é prescindível. Mesmo que os atores do Núcleo, determinem que não 

seja feito a gravação por mídia audiovisual, deve constar o registro via Termo de 

Audiência, sendo assim, de qualquer forma, o registro da oitiva do custodiado é 

obrigatório. 

Devemos ainda analisar o resultado da decisão judicial para esses casos, ora, 

se a “Audiência Paredão”, tem como característica fundamental a aplicação de alguma 

medida cautelar diversa da prisão, indagamos: Como determinar medidas cautelares 

sem ouvir o custodiado? Pior ainda, como aplicar medidas cautelares, sem a presença 

do custodiado, sem o custodiado ser levado para Sala de Audiência? 

São questionamentos que devem ser feitos para os atores do Núcleo, que ao 

que parece, não enxergam que a prática viola os diretos constitucionais penais, bem 

como, a Resolução de n° 213 do CNJ. 

Lembramos que o achado da observação tem sua valoração em boa parte 

negativa, embora, se argumente que a exclusão da prática de “Audiência de 

Custódia”, poderia influenciar em aumento das decretações de prisões preventiva. E 

que qualquer alternativa à prisão, seria considerado como positiva. 
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Contudo, entendemos que devemos analisar tal prática, já que ela caracteriza 

o custodiado como um ser invisível, sem voz, e sem direito a ser escutado, impondo 

a este, que caminhe em um verdadeiro “Paredão”, onde terá que optar entre a Cruz – 

sendo a cruz, alguma aplicação de medida cautelar diversa da prisão; ou a Espada – 

a decretação de prisão preventiva. 

Desse modo, não podemos resumir a Resolução de n° 213 do CNJ entre as 

duas opções, a espada ou a cruz, muito menos, negar ao custodiado, o direito de ser 

ouvido por uma autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 

 

4.2.2. LIBERDADE PLENA 
 

Conforme pontuamos, na análise dos resultados das audiências de custódia 

que foram objetos de observação da presente pesquisa, não tivemos nenhuma 

audiência de custódia com o resultado de Liberdade Provisória e nenhum relaxamento 

de prisão em flagrante (hipótese prevista no art. 310, inc. I, do CPP, além do art. 5º, 

inc. LXV, da CF/1988).  

Ressaltamos que com base nos dados apresentados, o custodiado do Núcleo 

de Prisão em Flagrante em Salvador tem como opção apenas a cruz ou a espada, 

sendo a cruz alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 e 310 ambos do 

Código de Processo Penal, ou a espada, sendo o poder punitivo do Estado em 

decretar a prisão preventiva. 

Tal cenário, demonstra de forma alarmante a dissonância com a Resolução de 

n°213 do Conselho Nacional de Justiça, isso porquê reduz a audiência de custódia 

entre a prisão preventiva ou alguma aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 

Deve-se lembrar que, aquilo que seria regra – a liberdade em razão do princípio 

da presunção de inocência30, tem sido excluída da prática das audiências de custódia, 

o que demonstra a grande violação constitucional do estado de não culpabilidade 

(princípio fundamental civilizatório (FERRAJOLI, 2002, p. 550)), já que a Liberdade 

Provisória Plena, sem aplicação de alguma medida cautelar, garante “o direito público 

e subjetivo de não ser submetido ao estado de condenado” (PACELLI, 2008, p. 35). 

                                            

30 O art. 5º, inc. LVII da CF/1988, dispõe que " ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória" 
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A Liberdade Provisória não deveria ser tratada como um caso excepcional, isso 

porque fere o princípio de não culpabilidade, entretanto, os dados observados pela 

pesquisa demonstram que há um entendimento pacífico de que a Liberdade Plena, é 

um caso raro na prática do Núcleo de Custódia em Salvador. 

Incontestável que a aplicação de alguma medida cautelar diversa da prisão é 

mais branda que a decretação da prisão preventiva, conquanto, há de se lembrar que 

a adoção de medida cautelar, merece circunspecção, visto que também possui a 

eficácia do poder de penar (LOPES JÚNIOR, 2017, p. 581). 

Por esse ângulo, não se desconhece que as medidas cautelares podem conter 

certo grau de poder de pena, e isso se observa de forma clara, durante a prática da 

audiência de custódia no Núcleo de Salvador, principalmente, quando essas 

determinam o recolhimento noturno, e o recolhimento durante os finais de semana. 

Os números elevados de decisões que determinaram o monitoramento 

eletrônico, bem como, recolhimento noturno, solidifica o poder punitivo estatal, ainda 

que de forma mais “light”. Não obstante, não se nega que, ao determinar o 

recolhimento noturno, bem como, o recolhimento pessoal do custodiado durante os 

finais de semana, sejam também uma forma de cercear o direito à liberdade dos 

custodiados. 

Dessarte, não pode o instituto das audiências de custódia está dividida entre a 

prisão preventiva ou aplicação de medida cautelar. Isso porque, das análises 

observadas, não tivemos como resultado nenhum relaxamento da prisão, hipótese 

quando a prisão em flagrante está eivada de ilegalidades. Mesmo quando, haviam 

evidências claras, de tortura, ou flagrante forjado – dados como esses serão 

abordados posteriormente. Outrossim, pelo fato, também já mencionado, de não ter 

existido, nenhuma audiência de custódia que resultasse em liberdade provisória 

plena. 

Voltamos a lembrar que a prisão preventiva31 e até mesmo adoção de medida 

cautelar diversa da prisão, possui seu caráter excepcional, devendo ser a regra, a 

liberdade plena. 

                                            

31 CARNELUTTI nos ensina que: "[…] A prisão preventiva do imputado se assemelha a um daqueles 
remédios heroicos que devem ser ministrados pelo médico com suma prudência, porque podem curar 
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O próprio art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, afirma que a prisão 

preventiva só deve ser decretada quando presentes os seus requisitos legais, e se 

revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 

De igual sorte, o disposto no art. 282, § 6º do CPP, enfatiza que a prisão 

preventiva só será apropriada quando não for cabível a sua substituição por outra 

medida cautelar. 

Sendo assim, é imperioso que a excepcionalidade, seja da prisão preventiva 

(última ratio), ou da adoção da medida cautelar diversa da prisão seja analisada com 

bastante cautela, nesse sentido: 

[…] a excepcionalidade deve ser lida em conjunto com a presunção de 
inocência, constituindo um princípio fundamental de civilidade, fazendo com 
que as prisões cautelares sejam (efetivamente) a ultima ratio do sistema, 
reservadas para os casos mais graves, tendo em vista o elevadíssimo custo 
que representam (LOPES JÚNIOR, 2017, p. 594). 

Até porque, como resultado apresentado na presente pesquisa, o elevado 

número de adoção de medidas cautelares, como a de monitoramento, também nos 

levará a uma crise e degeneração da aplicação das medidas cautelares pelo mau uso 

(FERRAJOLI, 2002, p. 785). 

  

4.3. OS ESTIGMAS PRODUZIDOS E REFORÇADOS NO NÚCLEO DE 
PRISÃO EM FLAGRANTE 
 

O Supremo Tribunal Federal durante as discussões da ADPF 347, decidiu pela 

primeira vez na história sobre o estado de coisas inconstitucionais, e não sobre o teor 

de uma norma jurídica, como acontece na Egrégia Corte.  

Carlos Alexandre de Azevedo Campos, aponta que durante a ADPF 347, o STF 

ao declarar o estado de coisas inconstitucionais, reconheceu que: 

[...] existe a afirmação de existência de um quadro inaceitável de desrespeito 
aos direitos fundamentais, seja por ação ou omissão continuada do Poder 
Público em suas diferentes esferas, onde somente com mudanças estruturais 
no modo de ação do Poder Público é que é possível alterar o quadro de 
inconstitucionalidade desse estado de coisas (CAMPOS, 2016, p. 284). 

                                            

o enfermo, mas também pode ocasionar-lhe um mal mais grave; quiçá uma comparação eficaz se 
possa fazer com a anestesia, e sobretudo com a anestesia geral, a qual é um meio indispensável para 
o cirurgião, mas ah se este abusa dela! ”. (CARNELUTTI, Francesco. Cuestiones sobre el processo 
penal. Buenos Aires, AR: Ediciones Juridicas Europa America, c1961, p. 202). 
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Naquele momento, como mencionamos, se discutia as graves violações do 

sistema prisional brasileiro, e quando o Supremo Tribunal Federal, reconheceu o 

Estado de Coisas Inconstitucionais, ele constatou a existência de um quadro do 

sistema carcerário deficiente, e para além disso, violação generalizada de direitos 

fundamentais, e que afetava como um todo, a população carcerária.  E por isso, cabia 

a Corte, reconhecer a violação sistemática dos direitos, que cada vez mais, se 

perpetuava ao grande número do encarceramento em massa (CAMPOS, 2015).32 

Quando abordamos qualquer temática que seja relacionada ao crescente 

número da população carcerária, compreendemos a razão que fez a Suprema Corte 

reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional, visto que não há lugar onde as 

violações sejam mais gritantes, do que na conjuntura do sistema criminal brasileiro, 

bem verdade, que as violações são corriqueiras, e a estrutura do cárcere brasileiro é 

repleto de mazelas sociais.  

A presente pesquisa em foco não se distanciou dessa realidade, a prática da 

“Audiência Paredão”, ainda que não tenha como objetivo central, acaba produzindo a 

criminalização para determinada clientela, e aumentando a os estereótipos e a 

estigmatização. Nesse viés, Salo de Carvalho explica que “a população-alvo da 

incidência das agências de controle penal acaba sendo, invariavelmente, a juventude 

pobre recrutada para a prática do pequeno varejo." (2007, p. 29). 

A prática da audiência paredão, mostrou que os atores do Núcleo 

naturalizavam os relatos de tortura sofrido pelos custodiados, não havia interesse na 

apuração dos fatos. Esse ponto, será melhor esclarecido no próximo tópico, já que a 

tortura é justamente a fundamentação precípua da existência da audiência de 

custódia. 

Alguns pontos, além da naturalização da tortura, também tiveram destaques 

como resultado da pesquisa: 

O tratamento dado aos custodiados e a invisibilidade daqueles que sentavam 

na cadeira de réu. Era comum, no momento do interrogatório do conduzido, o 

Promotor não prestar atenção nas declarações, inclusive, em alguns casos, o 

                                            

32 Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/jotamundo-estado-de-coisas-

inconstitucional-04052015. Acesso em Novembro de 2018. 

 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/jotamundo-estado-de-coisas-inconstitucional-04052015
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/jotamundo-estado-de-coisas-inconstitucional-04052015
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Promotor saía da sala de audiência ou até mesmo buscava entretenimento em seu 

aparelho de celular. 

Em outros momentos, quando os atores do Núcleo já tinham entrado em 

comum acordo, de que a audiência seria “paredão”, e por consequência, já sabiam 

que os resultados dessas audiências seriam por aplicação de alguma medida  

cautelar diversa da prisão, o Promotor praticava violência psicológica em 

relação aos custodiados.  

O Promotor, mesmo sabendo que aquele custodiado seria posto em liberdade 

condicionada a aplicação de alguma medida cautelar, no momento da audiência 

paredão, fazia indagações ao custodiado: “Qual cadeia eu posso colocar você? Que 

facção você é? Caveira? BDM? ” 

E a prática da Promotoria não está isolada, se coaduna também com diversas 

práticas promovidas pelo Magistrado da audiência. As afirmações se encaixavam com 

as falas do Magistrado, que por diversas vezes também afirmava que: “O sr. está aqui 

porque é bandido! ”. 

Essas práticas são repetidas inclusive entre os servidores da Vara, e motivo de 

piada entre eles. 

Em um caso, o custodiado foi acusado de furtar aparelho celular, e no momento 

do interrogatório, afirmou que seria músico e poeta. Como resposta, o servidor 

responsável pela digitação das Atas afirmou que o custodiado era: “Músico, poeta e 

ladrão”. 

Tais falas compõem o processo de criminalização apontado por Howard S. 

Becker: 

[...] os grupos sociais produzem o desvio ao criar regras cuja a infração constitui 
o desvio, ao aplicar estas regras a pessoas particulares e a classificá-las como 
estranha. Deste ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a 
pessoa realiza, mas sim uma consequência de que outros apliquem regras e 
sanções a um transgressor. O desviante é alguém a quem foi aplicado este 
rótulo com êxito; o comportamento desviante é a conduta que a gente rotula 
desse modo. (2008, p. 18). 

Ressaltamos que esses casos aconteciam com naturalidade e sem objeção por 

parte de qualquer pessoa, inclusive da defesa técnica. 

A todo momento humilhações como essas são vividas pela grande clientela do 

sistema penal, mais precisamente, do sistema que depende da assistência judiciária 

da Defensoria do Estado. 
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Devemos pontuar ainda que essas humilhações são bem constantes com os 

custodiados que são acusados de tráfico de drogas, com esses, o reforço dos 

estigmas é mais intenso. 

Quando temos a soma de algumas características como: negro, pobre, 

acusado de tráfico de drogas; temos aqui, a maior invisibilidade da audiência paredão.  

O ódio fomentado por essa fórmula era justificável pelos depoimentos da 

Promotoria, afirmava que o tráfico de drogas é o maior causador de violência na 

sociedade baiana. Não é mera coincidência que o rosto desse traficante é, como 

afirma, o prof. Orlando Zaccone: 

um jovem negro, funkeiro, morador da favela, próximo ao tráfico de drogas, 
vestido com tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho e de 
poder e de nenhum sinal de resignação ao desolador cenário de miséria e fome 
que o circunda (2007, p. 21). 

Ainda nessa ótica, observa-se os ensinamentos já citados pela Criminologia 

Crítica, quando denuncia a rotulação e o etiquetamento, que cria novos estereótipos, 

como a figura do usuário de crack, está vivo na prática das audiências de custódia. 

Era comum, que os pedidos de prisão preventiva fossem associados ao uso da droga, 

conhecida como crack. O representante do Ministério Público recriminava de forma 

incisiva, o uso da referida droga. 

Assim, se o custodiado declarasse em sede de audiência, que era usuário de 

crack, a Promotoria poderia insistir em sua prisão – não se identificava o mesmo 

discurso de rejeição do uso do crack às demais drogas, o que nos levar a crer, que há 

no Núcleo uma criminalização ao uso do crack – e não seria mera coincidência. 

Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado e Débora Moreno de Moura Oliveira, 

em estudo crítico de decisões no encarceramento de mulheres pela prática do crime 

de tráfico de drogas, já denunciavam o cunho moralista das decisões:  

Nas sentenças constam análises de cunho moralista, servindo como 
embasamento para as decisões. Em mais de uma sentença há descrições da 
maconha como “erva maldita” e do tráfico como “negócio nefasto”. Há análises 
em que os magistrados afirmam ser necessária uma atitude “rigorosa e radical 
diante do tráfico (2016, p. 224). 

Eugênio Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, ensinam que o Estado através 

do Direito Penal, busca recriminar não apenas as condutas dos seus inimigos, mas 

também as características desse “inimigo” (2006. p.64). 
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Prova disso é que, mesmo quando havia claras evidências de que houve 

violência policial contra o custodiado, era decretada a prisão preventiva sem 

justificativa idônea, pautada em uma apreciação moral, baseada em estereótipos. 

Não se pode deixar de pontuar que estereótipos e julgamentos morais são 

também considerados nos casos em que se impõem outras medidas cautelares; 

havendo, portanto, independentemente da gravidade do caso, uma negativa da 

humanidade desses custodiados. 

Edson Cardoso chama a atenção para essa prática considerando a perspectiva 

do racismo institucionalizado33: 

 Se uma pessoa negra tiver envolvimento com tóxicos, ou fizer algo “errado”, 
estará justificadamente condenada à morte. Podemos matar Maluf pai e Maluf 
filho, que passaram alguns dias na cadeia? Por que não podemos? O 
ordenamento jurídico os protege, não é verdade? O artigo 5º (XLVII, a) da 
Constituição afirma que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra 
declarada. É disso que se trata então. Uma guerra declarada contra os negros 
permite a aplicação da pena de morte. Assusta a intensidade da adesão a essa 
guerra desumana. Quase não há testemunhos ou dissensões. Prevalece o 
consenso macabro, produzido pelo racismo, que nega a humanidade dos afro-
brasileiros (2005, p.2) 

Já discorremos aqui sobre a existência da criminalização secundária, e como 

as agências penais desenvolve os crimes, e etiquetam as condutas, para atingir 

determinada clientela, parar construir a seletividade, e todo esse processo também é 

produzido pelas audiências nominadas “paredão”, que não se desassocia disso.  

Até porque esse estereótipo do crime é marcante na história da criminalização 

secundária, e do Brasil. A população carcerária brasileira é composta de pretos, 

pobres e favelados, sendo esses aos mais vulneráveis da população. 

A estratificação social constrói a seletividade na criminalização secundária, e 

isso, reflete no poder punitivo estatal, já que não nega o: 

recorte da hierarquia de classes e da estratificação etnorracial, e a 
descriminação baseada na cor, endêmicas na burocracia policial e judiciária[...] 
os indiciados de cor ‘se beneficiam’ de uma vigilância particular por parte da 
polícia, têm mais dificuldade de acesso a ajuda jurídica e, por um crime igual, 
são punidos com penas mais pesadas que seus comparsas brancos. E, uma 
vez atrás das grades, são submetidos às condições de detenção mais duras e 
sofrem as violências mais graves. Penalizar a miséria significa aqui ‘tornar 

                                            

33 "O racismo institucional é um dos modos de operacionalização do racismo patriarcal 

heteronormativo - é o modo organizacional - para atingir coletividades a partir da priorização ativa dos 

interesses dos mais claros, patrocinando também a negligência e a deslegitimação das necessidades 

dos mais escuros."  Disponível em http://www.onumulheres.org.br/wp-

content/uploads/2016/04/FINAL-WEB-Racismo-Institucional-uma-abordagem-conceitual.pdf. Acesso 

em novembro de 2018.  

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/FINAL-WEB-Racismo-Institucional-uma-abordagem-conceitual.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/FINAL-WEB-Racismo-Institucional-uma-abordagem-conceitual.pdf
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invisível’ o problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe um aval 
de Estado (WACQUANT, Loic, 2011, p. 6). 

E essa seletividade, transparece ao tratamento dado aos custodiados de classe 

social alta. A diferença de tratamento era gritante, a começar pela determinação do 

Magistrado de retirar as algemas dos custodiados, fato esse, que raramente acontecia 

quando o conduzido era um jovem preto e que estaria descalço na Sala de Audiência 

do Núcleo.  

Sylvia Moretzsohn traduz essa prática higienista: 

E assim vão se consolidando as metáforas biológicas do discurso higienista, 
que expressam a naturalização dos conflitos sociais, simplificados a partir de 
estereótipos (``bandidos'' versus ``cidadãos de bem'') que reproduzem o senso 
comum a respeito e deixam ilesa a estrutura radicalmente segregadora e 
violenta da própria sociedade que produz o crime e a exclusão. Mesmo o lazer 
dos subalternos é criminalizado: os bailes funk são notícia sempre que 
registram algum incidente mais grave, ou envolvem alguma perversão (2003).34 

Notável a mudança de atuação da Promotoria e do Magistrado quando o 

custodiado ali sentado é frequentador de lugares similares aos que os atores de Poder 

do Núcleo frequentam. Diferente dos indivíduos periféricos e moradores de rua – 

clientela nata do sistema penal. 

Para esses, quando a sorte está ao seu favor, o máximo que poderá acontecer 

é a aplicação da audiência paredão e o encaminhamento, quase que obrigatório, ao 

Programa Corra Pro Abraço. 

Os reflexos da seletividade do sistema, e de guerra aos pobres, se aliaram a 

uma falsa alusão de assistencialismo social, mas em verdade, em mais uma atuação 

do Estado punitivo, com base em estereótipos, que favorece o reforço ou a construção 

de estigmas.  

E toda essa conjuntura de violações é naturalizada sobre os olhares do 

Ministério Público e da Defensoria Pública. 

 
4.4. A NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA POLICIAL E O SILÊNCIO DA 
PROMOTORIA. 
  

                                            

34 Disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/moretzsohn-sylvia-imprensa-criminologia.pdf. Acesso em 

Novembro 2018. 
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Já mencionamos que a audiência de custódia tem como umas das suas 

justificativas, a apuração da violência policial nas prisões em flagrante, e que o 

combate à tortura tem um tratamento especial dado pela Resolução de nº 213 do 

CNJ.35 Entretanto, da observação realizada pela pesquisa, a tortura policial ainda é 

um grande problema do sistema prisional, e a “audiência paredão” piora as 

circunstâncias, favorecendo a continuidade dos tratamentos desumanos, assim como 

o silêncio do Ministério Público em face da naturalização da violência policial. 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu expressamente ao Ministério Público a 

função de controle externo da atividade policial (art. 129, inc. VII da CF/1988). Tal 

norma constitucional, no âmbito estadual, repercutiu na elaboração e publicação do 

Ato Normativo MP/BA nº 002/2006 que disciplina a atuação do Ministério Público do 

Estado da Bahia no controle externo da atividade policial. 

Após a elaboração do Ato Normativo, o Ministério Público do Estado da Bahia, 

criou o GACEP (Grupo de Atuação Especial para o Controle Externo da Atividade 

Policial), órgão de execução do Ministério Público do Estado da Bahia responsável 

pelo controle externo concentrado da atividade policial baiana. 

De acordo com a Resolução de nº 04/2006, o controle externo da atividade 

policial pelo Ministério Público é um controle de legalidade em defesa do cidadão e da 

obrigatoriedade da persecução penal. Esse controle sobre a atividade policial também 

é exercido de maneira difusa pelos diversos promotores criminais nos inquéritos 

policiais em que atuam.  

Renato Varalda, citando Lazzarini, afirma que: 

[...] o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público veio somar-
se à atividade correcional do Poder Judiciário (diante do artigo 5º, XXXV, CF), 
em acatamento direto ao sistema de freios e contrapesos também consagrado 
na Magna Carta (2002, p. 141) 

                                            

35 Art. 11 da Resolução de nº 213 do CNJ. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de 

que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da 

prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para 

a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será 

encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado. 
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Esse sistema de freios e contrapesos é necessário para coibir abusos, e claro, 

não há Estado Democrático de Direito sem um mecanismo de controle que coíbam 

abusos daqueles que detém o poder. 

Nesse viés, o controle externo da atividade policial é para coibir as atividades 

policiais que extrapolam os limites da legalidade, sejam elas, em blitzes efetuadas 

pela Policia Militar, nas prisões, ou em qualquer excesso no trato com a população. 

A preocupação em combater a violência policial é tamanha, que na própria 

Resolução de nº 213, que institui as audiências de custódia, o Conselho Nacional de 

Justiça afirma que: 

[...] a condução imediata da pessoa presa à autoridade judicial é o meio mais 
eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da prisão, 
assegurando, portanto, o direito à integridade física e psicológica das pessoas 
submetidas à custódia estatal.36 

Entretanto, a prevenção contra à tortura está longe de se alcançar resultados 

satisfatórios. 

Como já foi apontado, não tivemos em nenhum dos casos, das 37 audiências 

de custódia observadas, em que os resultados dessas audiências tenham sido pelo 

relaxamento da prisão em razão da tortura. Mesmo nos casos em que haviam marcas 

bem evidentes e nítidas de que o custodiado foi torturado. 

Em muitos os casos, o Magistrado não se importava com a declaração do 

custodiado de que sofreu tortura policial. Dentro um dos casos, tivemos uma situação 

que o custodiado estava com o rosto bastante desfigurado, e que os atores do Núcleo 

até fizeram menção a esse fato, mas isso não ajudou a declarar que àquela prisão em 

flagrante fosse ilegal. 

Nesse sentindo, Vinícius Romão, em sua pesquisa empírica, também relata 

sobre a naturalização da tortura:  

Para além da cultura institucional brasileira ainda insuficiente na prevenção e 
no combate à tortura, deve ser considerado que muitas vezes, nas audiências 
observadas predominou uma visão pragmática, que diante da importância da 
decisão sobre a manutenção ou não prisão, confere uma atenção tal à função 
de análise da prisão que acaba por minimizar a função de análise da 
integridade física e psicológica do flagranteado. 

Assim, mesmo quando houve pergunta sobre possível violência por algum dos 
autores, questionamentos básicos, como o local da agressão e suas as 
circunstancias, não foram realizados. Isto pode dificultar não só a adoção de 
medidas institucionais, mas também a reflexão sobre medidas preventivas que 

                                            

36 Trecho retirado na Resolução de nº 213 do CNJ. Disponível em http://www.cnj.jus.br/busca-atos-

adm?documento=3059. Acesso em novembro de 2018. 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059


74 

 

 

poderiam ser adotadas durante os momentos que antecedem, circundam ou 
sucedem à audiência (2017, p. 315). 

Nota-se que a Resolução do CNJ acreditava que o fato de apresentar o 

custodiado a uma autoridade judicial, em menos de 24 horas da prisão, poderia coibir 

a violência policial, entretanto, ainda não tivemos efeitos práticos, esses resultados 

também foram aferido por Romão: 

A análise da legalidade do auto de prisão em flagrante deveria adquirir posição 
de maior destaque com a ampliação do contato entre a pessoa flagranteada e 
o magistrado, vez que possibilita um novo contato físico, retirando, 
parcialmente, o preso dos espaços subterrâneos dos estabelecimentos e 
viaturas policiais. Apesar disso, apenas 03 dos casos com suspeita de violência 
estatal gerou alguma discussão sobre a legalidade da prisão em flagrante entre 
acusação, defesa e órgão julgador (2017, p. 310). 

Ademais, devemos ressaltar que os poucos casos em que foram requeridos, o 

envio de ofício para o GACEP, foram requeridos pela Defensoria Pública do Estado, 

o representante do Ministério Público, se mantinha em silêncio perante a violência 

policial. 

A situação da violência policial, ainda piora nos casos das chamadas 

“Audiência Paredão”, isso porque, nesse tipo de audiência, não se afere a legalidade 

da prisão, e em muitos casos, não há sequer interrogatório do custodiado, como já 

mencionamos, apenas há, aplicação de alguma medida cautelar diversa da prisão. E 

tudo isso, é validado pelo Promotor do Núcleo de Custódia. 

Ou seja, quando ocorre a Audiência Paredão, há possibilidade do custodiado 

não ser levado à sala de audiência, o que impossibilitaria até a aferição visual da 

ocorrência de tortura. 

Em alguns momentos, nota-se que há uma espécie de naturalização da 

violência policial, analogicamente, ao que Hanna Arendt chama de “banalidade do 

mal”, explicado com propriedade por Marcelo Andrade: 

Banal, por sua vez, não pressupõe algo que seja comum, mas algo que esteja 
ocupando o espaço do que é comum. Um ato mau torna-se banal não por ser 
comum, mas por ser vivenciado como se fosse algo comum. A banalidade não 
é normalidade, mas passa-se por ela, ocupa indevidamente o lugar da 
normalidade (2010, p. 114). 

Nesse viés, devemos falar sobre como a violência policial, aos ouvidos da 

Promotoria, e até da Autoria Judicial ocupam o lugar de normalidade, e pouco importa, 

a declaração do custodiado sobre os maus-tratos sofridos, e muito menos, sobre a 

ausência de realização do exame de corpo de delito. 
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É com pesar, que o Ministério Público, representante da sociedade, e órgão 

com atribuição constitucional de controlar a atividade policial, e que deveria 

resguardar os preceitos da Constitucional Federal dos Direitos Humanos, sejam ele, 

mais um dos órgãos a praticarem a violência policial – ainda que seja por omissão. 

 
4.5 A COMPLACÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA COM O PROCESSO 
DE CRIMINALIZAÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 elegeu à Defensoria Pública como uma das 

instituições essenciais ao funcionamento da justiça, conforme art. 134 da CF/1988. “A 

Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados 

na forma do artigo 5º, LXXIV. ” 

 

Caio Paiva discorre sobre o surgimento da Instituição: 

 
A Constituição Imperial de 1824 nada dispôs sobre a assistência judiciária aos 
necessitados, uma pauta que somente começa a ganhar corpo em 1866 
quando Nabuco de Araújo, na presidência do Instituto da Ordem dos 
Advogados Brasileiro, perguntou: “ Que importa ter uma reclamação justa, se 
não podemos apresenta-la e segui-la por falta de dinheiro? ”. Em 1897, o 
primeiro órgão público de assistência judiciária é criado no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro, por meio do Decreto 2.457. Avançamos e chegamos na 
Constituição de 1934, a primeira a assegurar expressamente o acesso à justiça 
aos necessitados por meio de “órgãos especiais” que deveriam ser criados 
para esse fim: “A União e os Estados concederão aos necessitados assistência 
judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais e assegurando a isenção 
de emolumentos, custas, taxas e selos” (art. 113, §32). A Constituição de 1937 
omitiu a matéria e as Constituições de 1946 e 1967, embora tenham garantido 
a assistência judiciária aos necessitados, não repetiram o comando da 
Constituição de 1934 de que deveria ser criado um “órgão especial” com essa 
incumbência. Essa regra se repetiu na Emenda Constitucional 01/69. E assim 
chegamos, então, em 1988, quando, após muitas discussões no âmbito da 
assembleia constituinte, a Constituição Federal finalmente estabeleceu que “O 
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), criando, para esse fim, a instituição 
Defensoria Pública (2016, p. 3-5). 

A importância da Defensoria Pública, encontra amparo no art. 261 37do Código 

de Processo Penal, e de maneira contundente, no art. 8º, 2, "e" da Convenção 

Americana de Direitos Humanos: 

 

                                            

37 Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem 

defensor.  Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será 

sempre exercida através de manifestação fundamentada. 
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Artigo 8. Garantias judiciais 
 
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência 
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda 
pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
[...] 
e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo 
Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não 
se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido 
pela lei; 

 
Nesse sentido, a Defensoria Pública atua como fiscalizadora dos direitos 

fundamentais dos custodiados. Luigi Ferrajoli enaltece a figura da Defensoria no 

processo penal: 

A separação do juiz da acusação, exigida por nosso axioma A8 e agora 
indicada como primeira garantia orgânica, supõe a configuração do processo 
como uma relação triangular entre três sujeitos, dos quais duas partes em 
causa e um terceiro super partes: o acusador, o defensor e o juiz. Essa 
estrutura triádica forma, como se viu, a primeira característica do processo 
acusatório. E é indispensável para que seja garantida a equidistância do juiz 
em relação aos dois interesses contrapostos - a tutela dos delitos, representada 
pela acusação e a tutela das punições arbitrárias, representada pela defesa -, 
que então correspondem aos dois escopos, perfeitamente compatíveis em 
abstrato mas sempre conflitantes em concreto, que, como já dito, justificam o 
direito penal (2002, p. 465). 

Ferrajoli ainda afirma:  

a segunda condição concernente à defesa, que deve ser dotada da mesma 
dignidade e dos mesmos poderes de investigação do Ministério Público. Uma 
igual equiparação só é possível se ao lado do defensor de confiança é instituído 
um defensor público, isto é, um magistrado destinado a funcionar como 
Ministério Público de Defesa, antagonista e paralelo ao Ministério Público de 
Acusação. A instituição dessa magistratura ou tribuna da defesa como uma 
ordem separada tanto da judicante como da postulação foi proposta por 
Filangieri, por Bentham, e depois por Carrara e por Lucchini, sob o pressuposto 
de que a tutela dos inocentes e a refutação às provas de culpabilidade integram 
funções do interesse não menos público de punição dos culpados e da colheita 
das provas a cargo da acusação. É claro que apenas desse modo seria 
eliminada a disparidade institucional que de fato existe entre acusação e 
defesa, e que confere ao processo, ainda mais que o segredo e que a escritura, 
cará ter inquisitório. Obviamente, tal magistrado não só não deveria substituir 
o defensor de confiança, como deveria sustentá-lo com órgão complementar, 
subsidiário e subordinado às estratégias defensivas previamente selecionadas 
por este. Dotado dos mesmo poderes da acusação pública sobre a polícia 
judiciária e habilitado à coleta de contraprovas, ele garantiria todavia uma 
efetiva paridade entre as funções públicas da prova e aquele não menos 
pública da refutação. E asseguraria, além disso, contrariamente à hodierna 
função do defensor público, um efetiva igualdade dos cidadão no exercício do 
direito de defesa. É fácil compreender que semelhante figura encontrará 
sempre a oposição corporativa da categoria dos advogados. Mas sem ela 
resulta comprometida a paridade de partes, que forma um dos pressupostos 
essenciais do contraditório e do direito de defesa (2002, p. 467). 

 
Especificamente sobre a defesa do processo penal, a Defensoria Pública, 

ganha papel de protagonismo nas audiências de custódia, a Resolução de nº 213 do 
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CNJ, determina que a audiência de custódia seja realizada com a presença do 

defensor público. 

Inclusive ressaltamos que em relação ao Núcleo de Prisão em Flagrante em 

Salvador, há uma Sala para Defensoria Pública do Estado da Bahia, e conforme 

informamos, no Núcleo há um rodizio diário de defensores públicos, e sempre há, um 

membro da Defensoria Pública de segunda a segunda. 

Reconhecemos que a atuação da Defensoria Pública é de grande importância, 

entretanto, precisamos reconhecer que existem pontos deficitários, já existe certa 

aquiescência com as violações constitucionais praticadas no âmbito do Núcleo de 

Custódia. 

A própria existência da “Audiência Paredão” acontece com a convalidação dos 

defensores públicos. Embora, seja possível identificar que essa postura da Defensoria 

Pública, seja uma forma de lidar com o sistema político junto aos atores do Núcleo de 

Custódia. 

Todavia, não pode a Defensoria se manter silente em face de diversas práticas 

de ilegalidade que acontecem no Núcleo, inclusive quando há evidências claras de 

tortura. 

Ademais, houve casos em que os próprios defensores públicos autorizavam 

que a Audiência Paredão ocorresse sem a sua presença, resultando assim em uma 

violação grave a Resolução do CNJ. 

Outro ponto que merece à atenção, foi em determinada situação, onde o próprio 

Defensor Público, concordou com a prisão de dois custodiados, que foram acusados 

de terem trocado tiro com a guarnição policial. Nessa audiência de custódia, o 

representante da Defensoria Pública, afirmou que: “Deveria deixar os dois custodiados 

presos”. 

O que demonstra que a criminalização produzida nas audiências de custódia 

também é promovida pela Defensoria Pública, órgão que em princípio deveria 

proteger os desassistidos. 

Como um dos fatos observados pela presente pesquisa, no que diz respeito à 

realização das audiências de custódia, onde os custodiados estavam algemadas, ou 

até mesmo, quando haviam co-réus eram algemados entre si, observamos que em 

sua maioria a Defensoria Pública mantêm-se silenciosa perante a realização das 

audiências com o uso das algemas, e inclusive, salientamos que em determinados 

momentos, quando o custodiado estava algemado, e no seu interrogatório deixava 
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que as mãos ficassem em cima da mesa – de frente para câmara (que faz gravação 

da audiovisual das audiências de custódia), o próprio Defensor Público determinava 

que o custodiado abaixasse as mãos para debaixo da mesa, a fim de evitar a gravação 

do custodiado algemado. 

Salienta-se que o art. 8º, inc. II da Resolução de nº 213 do CNJ, determina que 

o custodiado será entrevistado sem o uso das algemas, salvo em casos de resistência 

e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia – no que 

persiste a resistência dos custodiados, esclarecemos que não ocorreu em nenhum 

momento observado pela pesquisa. 

Outrossim, merece menção que o teor da norma, está de acordo com a Súmula 

Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal.  

Desse modo, os diversos casos em que a pessoa custodiada estava algemada 

durante a sua oitiva na audiência de custódia, violaria a própria Súmula Vinculante do 

STF – e devemos lembrar que nesses casos, houve benevolência da Defensoria 

Pública. 

Não se desconhece que a estrutura da Defensoria Pública ainda não é 

adequada, mas é imperioso a autocrítica, de que é preciso enfrentar as violações 

constitucionais, e não está silente quando temos casos flagrantes de violência policial, 

isso porquê, quando o silêncio impera nessas situações em que envolvam a tortura 

policial, a consequência disso, sempre será, de práticas reiteradas da violência. 

  
4.6. O “IN DÚBIO PRO PROMOTOR” E A INVISIBILIDADE DA DEFESA 
TÉCNICA 

 
O princípio do in dúbio pro reo é consagrado na Doutrina e na Jurisprudência, 

sendo ele intrínseco ao princípio da presunção de inocência ou princípio da não 

culpabilidade. Ao acusado, é garantido a possibilidade de absolvição, quando há 

incerteza quanto a sua culpabilidade, ou existência de um crime.  Desse modo, 

havendo dúvida no processo penal, o resultado em razão desse princípio, será pela 

absolvição do denunciado. 

O princípio do in dúbio pro reo está vinculado ao princípio constitucional da 

presunção de inocência (art. 5°, LVII, CF), o que reforça a máxima de que, o 

estado de inocência deve prevalecer em casos de dúvida, quando o direito de 

liberdade do réu se confrontar com o direito de punir do Estado.  Em sentido 

semelhante: 
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Ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da 
incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição 
da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar 
o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada) 
(LOPES JR, 2015, p. 366). 

Concluímos a explanação, com as lições de Ferrajoli: 

A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja 
punido é garantida pelo princípio in dúbio pro reo. E o fim perseguido nos 
processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não 
culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer 
dizer, a certeza, ainda que seja subjetiva – não da inocência, mas da 
culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas exigindo-se a absolvição 
em caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção 
legal de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza 
que se pretende do processo afeta os pressupostos das condenações e das 
penas e não das absolvições e da ausência de penas ( 2002, p. 85). 

Pontuamos ainda, que embora, exista a discussão sobre em momento a 

audiência de custódia está inserido no processo penal, tal discussão, não afasta a 

incidência e aplicação do princípio do in dubio pro reo nas audiências de custódia. 

Portanto, a prática da audiência de custódia deve se orientar de forma que diante de 

interpretações dúbias, deve-se escolher àquela que favoreça o custodiado, como 

ensina NUCCI: 

Por outro lado, quando dispositivos processuais penais forem interpretados, 
apresentando dúvida razoável quanto ao seu real alcance e sentido, deve-se 
optar pela versão mais favorável ao acusado, que, como já se frisou, e 
presumido inocente até que se demonstre o contrário (2010, p. 96). 

Entretanto, durante a observação realizada pela presente pesquisa, os 

resultados apresentados era de que não há aplicação do princípio do in dúbio pro reo, 

e em muitos casos, é possível verificar certa “invisibilidade” da defesa técnica. 

Como já mencionamos, das 37 audiências de custódia observada, cerca de 22 

foram denominadas “Audiência Paredão”, desse modo, não havia conformidade com 

o quão disposto na Resolução de n° 213 do CNJ. 

Nas demais audiências, que acontecia de acordo com a citada Resolução, 

cerca de 15 audiências, de fato, audiência de custódia, todas essas foram convertidas 

em prisão preventiva. Ou seja, em todas as audiências de custódia em que o Ministério 

Público requereu a Prisão Preventiva do custodiado, o resultado da audiência foi pela 

homologação do auto de prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva. 

Esse dado, traduz que há certa invisibilidade da defesa técnica no Núcleo de 

Custódia, e independente se a defesa é promovida pela Defensoria Pública, ou por 
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Advogados particulares, o resultado sempre é o mesmo, na dúvida, o Magistrado 

decide pelo “in dubio pro promotor”. 

Esclarecemos que não se trata de um princípio, mas corresponde às falas de 

por advogados de defesa no âmbito do Núcleo de Prisão em Flagrante que percebem 

a distorção na prática do dever ser processual. A máxima “in dúbio pro promotor” é 

antagônica ao princípio civilizatório, do in dúbio pro reo. 

Nesse sentido, nos chama à atenção que a decisão de fazer a audiência 

paredão parte, na maioria dos casos, da concordância do Promotor Público. 

A invisibilidade da defesa técnica e o “in dubio pro promotor” violam os 

princípios do Estado Democrático de Direito, a exemplo do princípio acusatório, que 

deve reger o sistema processual penal brasileiro. 

De acordo com os ensinamentos de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (2000, 

p. 5), entendemos que a Constituição Brasileira de 1988 consagrou o sistema 

acusatório, tendo em vista a atribuição a órgãos diferentes as funções de acusação e 

julgamento e a previsão de garantias fundamentais processuais ao acusado. Tal 

constatação é trazida em diversos momentos do texto constitucional, que irradiam as 

normas de maneira a indicar essa opção da constituinte.  

Desse modo, pela irradiação do princípio acusatório ao longo de diversos 

dispositivos, entendemos que a Constituição optou pelo sistema acusatório, onde há 

uma separação rígida entre as partes, de um lado as tarefas de investigar e acusar e, 

de outro, a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a imparcialidade do 

Judiciário, essa separação promove a paridade de armas entre acusação e defesa, 

em harmonia com os princípios da isonomia e do devido processo legal. Aury Lopes 

Jr. explica que “no modelo acusatório, o juiz se limita a decidir, deixando a interposição 

de solicitações e o recolhimento do material àqueles que perseguem interesses 

opostos, isto é, às partes” (2012, p. 133). Pode-se dizer que no sistema acusatório é 

ressaltado uma das características intrínsecas do Poder Judiciário, representado na 

figura do Juiz por sua inércia na acusação, cabendo a este, manifestar-se apenas 

quando for devidamente provocado, e quando houver a necessidade de manifestação, 

deve garantir a imparcialidade, já que atua como representante do Poder Jurisdicional, 

além de tudo buscando o ofuscamento no processo penal acusatório. 

Logo, não verifica imparcialidade em um Juízo, quando dos 15 pedidos de 

prisão preventiva, todos são atendidos. Os dados apontados fomentam a conclusão, 
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de que o “in dubio pro promotor’ é uma realidade na prática da audiência de custódia 

no Núcleo da capital baiana. 

Outrossim, a invisibilidade da defesa técnica é tamanha, que em certos 

momentos, o Magistrado do Núcleo, indaga ao Promotor sobre o caso, e o que ele 

pensa, antes mesmo do custodiado ser levado para Sala de audiência. 

Não se nega que, é possível que o mecanismo de alocação do Promotor gere 

uma relação mais amistosa com o Magistrado, como já ressaltamos ao longo trabalho, 

o Promotor e o Magistrado Núcleo são alocados de forma fixa, durante toda a semana. 

Diferente do que ocorre com os representantes da Defensoria Pública, e é claro, dos 

advogados particulares. 

Inevitavelmente, a figura de um Promotor que diariamente está ali no gabinete 

do Magistrado tem o condão de influenciar as decisões do Juízo, mas não pode a todo 

instante violar o sistema acusatório, e muito menos criar a figura de uma defesa 

invisível. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho apresentado nos permitiu a elucidação da prática da 

audiência de custódia, e apresentou novos panoramas referente aos estereótipos e 

estigmas produzidos no Núcleo de Prisão em Flagrante, através das seguintes 

constatações: 

Inicialmente, entendemos que a Resolução de n° 213 do Conselho Nacional de 

Justiça teve um papel fundamental e histórica, na procedimentalização das audiências 

de custódia, tendo em vista a sua existência em tratados internacionais. 

Ressaltamos, que a audiência de custódia possui finalidades diversas, não se 

limita apenas ao exame no que tange a necessidade ou não da segregação cautelar, 

ou até mesmo em decretação de medidas cautelares diversas da prisão; mas também, 

como já pontuamos, na aferição da legalidade da prisão, da existência de tortura, e 

sobre os indícios de autoria e materialidade.  

Em consonância ao que se pretendeu o Supremo Tribunal Federal, ao 

reconhecer o estado de coisas inconstitucionais, a audiência de custódia também 

possui o seu papel fundamental, na tentativa de quebrar as engrenagens do 

encarceramento de massa, embora, também se reconheça através da presente 

pesquisa, que tais dados ainda estão longe de se tornar realidade. 

Evidente que os objetivos delineados na implementação da Audiência de 

Custódia no sistema processual penal brasileiro não são suficientes para alcançar a 

eficácia na redução da população prisional, é preciso também, mudança cultural e 

ideológica nos atores jurídicos, responsáveis também pelo encarceramento em 

massa. 

Nessa seara, atestamos que a mudança relacionada aos atores jurídicos, 

entendemos que está cada vez mais distante de se alcançar condutas que combatam 

as arbitrariedades no sistema penal. 

A partir de dados coletados, contatou-se diante do grande número de aplicação 

de medidas cautelares diversas da prisão, a redução ou estabilização do ingresso de 

pessoas no sistema carcerário. Porém, temos que pontuar que não tivemos nenhuma 

audiência de custódia, tendo como resultado o relaxamento da prisão - mesmo 

quando há prova circunstancial de que o flagrante foi forjado. 
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Outrossim, a inexistência de uma audiência de custódia que tivesse como 

resultado a liberdade plena demonstra que a cultura punitivista está enraizada e se 

revela forte na atuação dos atores do sistema penal.  

Não concordamos que só seja possível aferir dois resultados nas audiências 

de custódia, dentre eles, a prisão preventiva ou medidas cautelares diversas da 

prisão. 

Até porque entendemos, à luz dos ensinamentos de Zaffaroni (2003, p. 96), que 

esse modelo de sistema punitivo, e da imposição de uma pena, é incapaz de 

solucionar o crime, e nessa perspectiva de falência das teorias positivas que legitimam 

a pena, entendemos que é chegada a hora de uma guinada a um abolicionismo 

criminal, ou ao menos a uma perspectiva da teoria agnóstica da pena. 

Entretanto, como ressaltamos, e nos foi ensinado pela Criminologia Crítica, a 

operacionalidade real do sistema penal, evolui em uma perspectiva cada vez mais 

violadora do Estado Democrático do Direito, é o caso da chamada "Audiência 

Paredão". 

Conforme pontuamos, “Audiência Paredão” tem características multifacetadas, 

isto é, são audiências em que não há entrevista dos custodiados com os atores 

jurídicos do Núcleo, visto que estes entendem que seja algo desnecessário, pois o 

resultado da audiência, para esses casos, sempre será a aplicação de algumas 

medidas cautelares diversas da prisão, que poderá ser recolhimento noturno ou 

monitoramento eletrônico – a depender da gravidade abstrata do delito. 

A audiência paredão se apresenta como uma das violações das garantias 

fundamentais da pessoa flagranteada, principalmente, nos casos em que os 

custodiados não são levados a sala de audiência, e, portanto, não colhidos seus 

depoimentos, e muito menos se afere a violência policial. 

A prática da “Audiência Paredão” em nada corresponde aos discursos jurídicos 

penais garantistas, nem ao disposto na Resolução do CNJ. Tal prática, em muitos 

casos, confere certa invisibilidade ao custodiado, pois a “apresentação” prevista pela 

Resolução não acontece, quando o custodiado não é levado para Sala de Audiência. 

Outrossim, a prática de não se formalizar o Termo de Audiência não se adequa ao 

previsto no art. 8º da Resolução citada. 

Nesse sentido, o resultado apresentado, da observação da denominada 

audiência paredão, transmite a sensação e que é preciso rever a prática do Núcleo de 



84 

 

 

Custódia, tendo em vista a sua indubitável violação aos fundamentos jurídico-penais 

das audiências de custódia. 

Constatamos também como resultado encontrado na presente pesquisa a 

adoção na prática do "in dubio promotor" e a invisibilidade da defesa técnica, em razão 

da vinculação constante entre os resultados das audiências de custódia e os pedidos 

formulados pelo representante do Ministério Público. 

Evidente, que tais constatações, demonstram a deficiência ao sistema 

acusatório, e nos princípios do contraditório e ampla defesa, na medida em que a 

acusação e a defesa técnica aparentemente não possuem paridades de armas, uma 

vez que os pedidos da defesa, não influenciam efetivamente nas decisões do Juízo. 

Pontuamos mais uma vez que as medidas cautelares diversas decretadas eram 

todas em consonância com os pleitos do Promotor Público. 

Ademais, conforme discutido, e por sua relevância merece ressaltar, sobre a 

ausência de atuação do Ministério Público, e até mesmo do Magistrado do Núcleo de 

Prisão em Flagrante, nos casos de violência policial. Embora, seja fundamento 

precípuo de existência da audiência de custódia, concluímos que na prática, coibir e 

apurar ocorrência de abuso policial está longe de ter plena eficácia. 

Nesse particular, entendemos que é necessário um diálogo mais eficaz entre o 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o Ministério Público do Estado e a Defensoria 

Pública quanto à finalidade da audiência de custódia, e a necessidade de se coibir 

violência policial. Bem assim, há de se buscar medidas efetivas para reprimir a 

violência. 

Outro aspecto, que merece ser revisto pelo Núcleo de Prisão, é no que tange 

as decretações de prisão preventiva, conforme mencionamos há um grande número 

de audiência de custódia que tem como resultado a prisão preventiva, baseada em 

gravidade abstrata do delito, reforçando os estereótipos e estigmas da clientela do 

sistema prisional. 

Nesse sentido, entendemos que a segregação cautelar deva acontecer, apenas 

quando demonstrado a sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de 

Processo Penal, sendo imperioso a fundamentação a sua fundamentação.  

Por fim, como um dos aspectos obtidos como resultado do presente trabalho, 

temos a reprodução da seletividade do sistema penal. 
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Como mencionado, era comum, que através da sua eficácia real do sistema 

penal, o crime fosse associado ao custodiado, negro, pobre, a população 

marginalizada pelo Estado brasileiro. 

Para esses, a prisão preventiva, e até a violência psicológica promovida pelo 

Promotor Público ou pelo Magistrado, era cada vez mais severa. 

Esse Estado que se volta para às populações marginalizadas, o chamado 

Estado Punitivo, já foi denunciado por Wacquant (2011) quando apontou que há uma 

fronteira sagrada, entre os cidadãos de bem (homens brancos) e as categorias 

desviantes, pobres – merecedores e os não merecedores, aqueles que merecem ser 

salvos e aqueles, que devem ser postos no presídio, e banidos de forma duradoura. 

Nesse viés, a criminalização produzida pela prática da audiência de custódia, 

reproduz essa estratificação social, onde alguns custodiados são postos em liberdade 

por medida cautelar, e outros não merecem o gozo da liberdade, devendo àqueles 

serem postos nos presídios junto ao BDM ou com o Caveira, facções criminais do 

cenário baiano38. 

Por fim, entendemos que a prática da audiência de custódia é, de fato, um 

avanço no sistema penal. Entretanto, ainda não alcançamos o quão disposto pela 

Resolução de n° 213 do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, a prática das 

audiências de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante em Salvador não tem 

assegurado o quanto disposto na própria Resolução que implementou as audiências 

de custódia. Todavia, para que os objetivos delineados e pretendidos pela resolução, 

sejam alcançados, é preciso a mudança de mentalidade dos atores jurídicos. 

E tais mudanças perpassam pelos ensinamentos da criminologia crítica, para 

que exista a quebra da engrenagem desse sistema penal seletivo. 

  

                                            

38 Esclarecemos que a prática de escolher em que presídio deve o custodiado ficar, é uma orientação 

dada pelo representante do Ministério Público do Núcleo de Prisão em Flagrante em Salvador. Em 

muitos casos, o Promotor prática abusos psicológicos, com os custodiados, dizendo para estes, que 

será jogado em qualquer presídio com as citadas facções.  
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