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RECOMENDAÇÃO Nº: 001/2020/DEFENSORIAS PÚBLICAS CRIMINAIS DE RIBEIRÃO DAS NEVES 

 

Ribeirão das Neves, 22 de setembro de 2020. 

 

A Sua Excelência a Senhora Delegada Regional de Polícia Civil de Ribeirão das Neves 
DRA. RENATA DE OLIVEIRA LIMA 
 
 
 

 EXCELENTÍSSIMA SENHORA, 

 

 

 Com os cordiais cumprimentos, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do 

regime democrático, conforme dicção do art. 134, da Constituição Federal, por meio das DEFENSORIAS 

PÚBLICAS CRIMINAIS E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE RIBEIRÃO DAS NEVES, com fundamento no art. 128, inciso 

X, da Lei Complementar Federal 80/94, vem INFORMAR E RECOMENDAR o que segue. 

 

 CONSIDERANDO que são objetivos da Defensoria Pública a promoção, com 

primazia, da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, bem como a 

prevalência e efetividade dos direitos humanos (art. 3º-A, I e III, da Lei Complementar 80/94); 

 
 CONSIDERANDO que são funções institucionais da Defensoria Pública o 

acompanhamento do inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante 

pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado, bem como a atuação nos 

estabelecimentos policiais e penitenciários, visando a assegurar às pessoas detidas o exercício pleno de 

seus direitos e garantias fundamentais (art. 4º, XIV e XVII, da Lei Complementar 80/94); 

  

 CONSIDERANDO o dever de apresentação da pessoa presa em flagrante delito à 

autoridade policial competente e a obrigação de comunicação da prisão à família, ao Poder Judiciário, 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública (art. 304 c/c art. 306, do Código de Processo Penal); 
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 CONSIDERANDO o dever de realização, em prazo máximo de 24h, de audiência 

de custódia, com a presença do acusado, para fins de pronta análise da legalidade da prisão em flagrante 

delito (art. 310 do Código de Processo Penal, e art. 7.5 do Pacto de San José da Costa Rica); 

  

 CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao 

novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, assim como a 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), veiculada pela Portaria 

nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus; 

  

 CONSIDERANDO a recomendação de caráter excepcional emitida pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) aos Tribunais e Magistrados, no sentido de adotar a pandemia de Covid-19 

como motivo idôneo para a não realização de audiência de custódia, com a determinação de que o 

controle de legalidade da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante delito 

(art. 8º, § 1º, da Recomendação n. 62, CNJ, de 17 de março de 2020); 

 
 CONSIDERANDO que a suspensão das audiências presenciais de custódia, como 

medida de contenção da propagação viral, exige que auto de prisão seja instruído com o exame de corpo 

de delito, devidamente complementado pelo registro fotográfico do rosto e corpo inteiro da pessoa 

conduzida, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos (art. 8º, § 1º, II, da 

Recomendação n. 62, CNJ, de 17 de março de 2020); 

 
 CONSIDERANDO que as fotografias das lesões existentes e das regiões do corpo 

onde o preso alega ter sido traumatizado constituem documentos essenciais para que o magistrado 

avalie preliminarmente a possibilidade de ocorrência de tortura ou maus tratos, podendo, caso 

vislumbrada tal situação, determinar a apuração dos fatos mediante realização de entrevista com o 

custodiado (art. 4º, da Portaria Conjunta n. 949/PR/2020, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 17 

de março de 2020); 
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 CONSIDERANDO que o Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de 

Tortura (elaborado pelo Grupo de Trabalho “Tortura e Perícia Forense”, instituído pela Portaria 06/2003  

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República), no tocante às orientações 

específicas ao perito médico-legista sobre a realização de laudos nos casos de tortura, recomenda que 

sejam fotografadas todas as lesões e alterações encontradas no exame externo ou interno, dando ênfase 

àquelas que se mostram de origem violenta, bem como recomenda que a vítima seja examinada sem a 

presença dos agentes de custódia; 

  

 CONSIDERANDO que o teor da decisão de antecipação de tutela recursal em ação 

civil pública de autos n. 1088188-85.2018.8.13.0000 – TJMG, 1ª Câmara Cível, Desembargador Alberto 

Vilas Boas –, veda tão somente a apresentação de imagem ou voz de pessoa presa pela Polícia Civil de 

Minas Gerais aos meios de comunicação, em situação degradante, não impedindo que registros 

fotográficos do imputado sejam juntados estritamente no bojo dos autos de prisão em flagrante, inquérito 

policial ou processo penal; 

 

RECOMENDA: 

 

a) Que a autoridade policial responsável pela lavratura do auto de prisão em 

flagrante delito indague expressamente ao conduzido, durante o interrogatório e sem a presença dos 

agentes que o conduziram, sobre as condições de sua detenção, bem como sobre eventuais agressões, 

ameaças, abusos ou excessos sofridos ao longo do procedimento; 

 

b) Que, em caso de resposta afirmativa quanto à ocorrência de tais situações, a 

autoridade policial indague ao conduzido acerca da eventual identificação dos autores ou sobre suas 

características, bem como acerca do local e do horário em que tais fatos ocorreram; 

 

c) Que, em caso de resposta afirmativa quanto a ter sofrido agressões físicas 

durante o procedimento de prisão, seja o conduzido encaminhado imediatamente para a realização de 

exame de corpo de delito, a fim de que não se percam as provas materiais do alegado; 
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d) Que a autoridade policial diligencie para que o conduzido seja examinado pelo 

perito sem a presença dos agentes de custódia; 

 

e) Que, ainda em caso de resposta afirmativa quanto a ter sofrido agressões 

físicas durante o procedimento de prisão,  sejam fotografadas todas as lesões e alterações encontradas 

no exame externo ou interno, dando ênfase àquelas que se mostram de origem violenta, de modo a 

subsidiar a apuração das alegações do conduzido, uma vez que sua apresentação à autoridade judicial 

se encontra suspensa; 

 

f) Que o conduzido seja expressamente informado de que estas imagens 

registradas em sede policial servirão apenas como meio de prova de suas afirmações e que serão 

submetidas tão somente à análise das autoridades judiciárias, ministeriais e defensivas, sendo proibida 

a exibição delas aos meios de comunicação e à destinação delas a fins estranhos ao processo. 

 

Por fim, aguardamos resposta à presente recomendação, podendo esta ser 

protocolada, encaminhada pelo correio para o endereço constante do rodapé ou enviada ao e-mail 

apfdefensorianeves@defensoria.mg.def.br no prazo de 03 (três) dias.  

 

Sem mais, aproveitamos para apresentar protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

 

PAULO CÉSAR AZEVEDO DE ALMEIDA 

DEFENSOR PÚBLICO 

MADEP 0883 

 

 

GUSTAVO DE LIMA LEITE 

DEFENSOR PÚBLICO 

MADEP 0853 

 


