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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo trazer para o leitor um panorama sobre o cenário atual da legislação brasileira no tocante à figura do auto 
de resistência à prisão, desde sua criação sob a égide do regime militar até os dias de hoje, sob a efervescência do tema "direitos humanos". O 
esforço aqui despendido vem no sentido de analisar, sob a perspectiva jurídica e sociológica do Direito, o quadro contemporâneo e as recentes 
alterações da legislação processual penal, propostos pela Comissão Nacional da Verdade - CNV. O ponto central da discussão é a entrada em vigor 
da Resolução nº 2/2016 da Polícia Federal, que suprime o uso do termo “auto de resistência à prisão”, substituindo-o por outros termos que 
melhor se encaixem aos novos paradigmas sociais. Durante a pesquisa foram analisados pontos de vistas antagônicos a respeito do auto de 
resistência, a fim de tentar entender quais serão as mudanças reais com a extinção do termo “auto de resistência”. No mesmo sentido foi 
analisada também a Resolução nº 2 da Polícia Federal e sua possível eficácia do ponto de vista prático e não apenas na no campo da 
nomenclatura. Além da legislação, foram analisados dados estatísticos acerca de casos envolvendo lesões corporais e mortes decorrentes da 
intervenção policial, almejando um resultado que possibilitasse confrontar a localidade e a classe social dos envolvidos, isso num objetivo de 
montar um quadro comparativo dos resultados, pelo qual se possa se discutir a eficácia real das alterações da legislação nas comunidades 
marginalizadas nas grandes cidades. O resultado da pesquisa mostra por que a figura do auto de resistência fomenta a violência arbitrária do 
Estado por meio de seus agentes de segurança e a razão pela qual tais agentes se sentem juridicamente protegidos e inimputáveis para 
cometerem abusos. A pesquisa questiona também a razão pela qual é possível constatar que a alteração proposta pela resolução nº 02/2016 não 
saiu do campo teórico, el sua real intenção ao discutir a alteração terminológica da expressão “auto de resistência à prisão”. Após a análise das 
fontes foi possível concluir que a extinção da figura do auto de resistência à prisão, conforme proposta pela CNV representaria um grande avanço 
em matéria de direitos humanos, desde que se avançasse do campo teórico para o campo da eficácia. A presente pesquisa tem um viés 
metodológico hermenêutico e ampara-se em fontes oficiais, como o Relatório Final da CNV, as legislações específicas (Resolução nº 2/2016 da 
Polícia Federal) e em bibliografia.
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