Genebra, 07 de abril de 2021.

Assunto: Carta aberta de apoio à proibição da realização de audiências de custódia por meio de videoconferência
e derrubada do Veto Presidencial 56.19.003 (Pacote anticrime, Lei 13964/2019)

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Senador(a) da República,
Receba os cordiais cumprimentos da Associação para a Prevenção da Tortura (APT). A APT é uma organização
internacional de direitos humanos sediada em Genebra, Suíça, que trabalha há mais de quatro décadas ao redor
do mundo para prevenir a tortura e outras formas de maus-tratos e buscar a efetivação das medidas previstas na
Convenção contra a Tortura da ONU e seu Protocolo Facultativo.
A APT vem por meio desta manifestar seu apoio à vedação expressa da realização de audiências de custódia por
meio de videoconferência, e, desta forma, requerer que o Senado Federal vote pela derrubada do Veto
Presidencial 56.19.003, pelas razões e fundamentos a seguir.
As audiências de custódia constituem um dos instrumentos mais eficazes para se identificar e verificar indícios de
tortura e outros maus-tratos nas primeiras horas após a prisão. Como já reconhecido por órgãos internacionais
de proteção dos direitos humanos, as primeiras horas após o ato de prisão constituem o momento de maior risco
de ocorrência de tortura, seja com o objetivo de se obter uma informação, confissão ou ainda como castigo ou
punição.1
Segundo dados sistematizados pelo Conselho Nacional de Justiça,2 em 44.439 de 751.875 audiências de custódia
realizadas, foram registrados relatos de tortura ou maus-tratos3. Estudos realizados por organizações da
sociedade civil também atestam para um quadro grave de violência policial. Segundo relatório publicado pelo
Instituto de Defesa do Direito de Defesa, 23.8% das pessoas custodiadas relataram ter sofrido violência policial,4
enquanto a Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou um percentual de 35%.5 Essas agressões são dirigidas,
em sua maioria, às pessoas negras, que são sobrerepresentadas nas estatísticas de violência policial. No Rio de
Janeiro, 80% das pessoas que relatam terem sofrido agressões são autodeclaradas pretas e pardas. Na Bahia, em
2019, o percentual é de 91%, segundo estudos das Defensorias Públicas desses Estados.6
Desde o início da pandemia, com a suspensão das audiências presenciais, houve um decréscimo de 83% no
percentual de relatos de tortura e maus-tratos no ato da prisão, em comparação com os dados pré-pandemia.7
Uma queda tão marcante escancara como o comparecimento presencial da pessoa custodiada perante a
autoridade judiciária é imprescindível para trazer à luz a violência policial, e ratificam que a efetividade das
audiências de custódia depende deste comparecimento físico, do contato direto, que permite a inspeção visual
por eventuais indícios que indiquem ocorrência de práticas de tortura.
Cabe ainda relembrar que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – ratificada pelo Brasil através do Decreto
678/92) é inequívoca ao determinar no seu artigo 7(5) que “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” (grifo nosso). A terminologia utilizada
- “conduzida à presença” - deixa evidente o espírito deste instituto, qual seja, de que a pessoa seja levada fisicamente à
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presença da autoridade do Poder Judiciário. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fez um exame quanto à
correta aplicação deste artigo 8 dispondo que: “(...) el detenido debe comparecer personalmente y rendir declaración ante
el juez o autoridad competente.”
Em que pesem os obstáculos impostos pela pandemia para a realização de audiências de custódias presenciais - o que levou
o CNJ a autorizar com caráter de excepcionalidade a adoção da videoconferência para sua realização9 – deve-se estar atento
de que se trata de situação de caráter excepcional e temporário que não pode ser óbice para que a legislação brasileira
estabeleça regras de forma permanente para a implementação do instituto, tal como a vedação à utilização de
videoconferência.
Vale mencionar que as práticas de audiências de custódia por videoconferência sendo implantadas em algumas
comarcas no Brasil evidenciam a incompatibilidade das mesmas com esta tecnologia e a inobservância de
salvaguardas legais e processuais. As audiências de custódia são realizadas por meio de equipamento de vídeo
instalados nas delegacias de polícia ou unidades prisionais, e sem a presença física do advogado ou Defensor
Público.10 Em São Paulo, as audiências virtuais são realizadas em salas sem qualquer privacidade, sequer com
divisórias até o teto, não havendo segurança alguma para a pessoa presa relatar eventual violência. Atesta-se
asssim, a partir da observação de prática já em andamento, que com a adoção da videoconferência, as pessoas
custodiadas prestam o seu relato em ambiente hostil, sem privacidade, podendo estar na presença de agentes de
segurança estatais, inclusive rodeada por seus próprios algozes. Acrescente-se que a oitiva por tal meio torna
inviável a fiscalização por parte do magistrado de eventual intimidação ou coação que a pessoa custodiada possa
estar sofrendo.
Note-se ainda que, mesmo durante a pandemia, nove Tribunais de Justiça do Brasil chegaram a retomar, em diferentes
momentos, as audiências de custódia presenciais, com a adoção de protocolos de biossegurança.11 Tal demonstra que,
mesmo em momentos de crise sanitária, é possível conciliar o direito do custodiado de ser conduzido perante um
juiz no prazo de 24 horas após a prisão com a preservação da saúde todos as pessoas envolvidas.
Recente Resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em março passado, que aborda os deveres dos
agentes policiais no contexto da prevenção à tortura, faz um chamado a que os Estados estabeleçam garantias jurídicas e
processuais para a prevenção à tortura, garantindo que “toda persona detenida o privada de libertad por la policía u
otros agentes de la autoridad comparezca sin demora ante un juez u otro funcionario judicial independiente.12
Pelas razões acima expostas, o comparecimento físico da pessoa custodiada a autoridade judiciária é elemento indissociável
da audiência de custódia. O Código de Processo Penal deve refletir o disposto nos parâmetros e normas internacionais de
direitos humanos e resguardar os propósitos constitutivos das audiências de custódia.
A APT confia que o Senado Federal votará pela derrubada do veto presidencial 56.19.003 determinando a proibição da
realização virtual das audiências de custódia. Tal ato demonstrará de forma inequívoca o compromisso do Senado
Federal com a defesa dos direitos e proteção da integridade física e psíquica de todas as pessoas.
Certa da atenção de Vossa Excelência, reitero aqui os meus votos da mais alta estima e consideração.
Atenciosamente,

Barbara Bernath
Secretária Geral
Associação para a Prevenção da Tortura (APT)
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