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Não te dei, ó Adão, nem rosto, nem um lugar que te seja próprio, 
nem qualquer dom particular, para que teu rosto, teu lugar e teus 
dons, os desejos, os conquistes e sejas tu mesmo a possuí-los. 
Encerra a natureza outras espécies em leis por mim 
estabelecidas. Mas tu, que não conheces qualquer limite, só 
mercê do teu arbítrio, em cujas mãos te coloquei, te defines a ti 
próprio. Coloquei-te no centro do mundo, para que melhor 
possas contemplar o que o mundo contém. Não te fiz nem 
celeste nem terrestre, nem mortal nem imortal, para que tu, 
livremente, tal como um bom pintor ou um hábil escultor, dês 
acabamento à forma que te é própria.  

(Pico de La Mirandola) 
 
 
 
 
 

Ah, se fosse assim tão simples! Se houvesse pessoas más em 
lugar, insidiosamente cometendo más ações, e se nos bastasse 
separá-las do resto de nós e destruí-las. Mas a linha que divide 
o bem do mal atravessa o coração de todo ser humano. E quem 
se disporia a destruir uma parte do seu próprio coração?  

(Alexander Solzhenitsyn) 



 

   

 

 

 

RESUMO 

 

 

Argôllo, Helvécio Giudice de. Tortura : proscrita pelo direito, tolerada pela sociedade. 
2008. 239 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2010.  
 
 
 
 
 
  
Este trabalho versa sobre o fenômeno da tortura; no sentido da sua perseverança, e, 
até, recrudescimento, a despeito de encontrar-se formalmente proscrita no âmbito 
dos Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos a partir do ano de 
1948, bem assim, no caso brasileiro, a partir da Constituição de 1988, que 
reconhecem a Dignidade Humana como princípio norteador dos Estados 
Democráticos de Direito. Essa dissonância entre teoria e prática revela, de um lado, 
a insuficiência dos instrumentos jurídico-normativos para dar conta da efetiva 
erradicação da tortura, ou quanto menos, a redução de sua incidência; de outro, 
denuncia ainda existir certa aquiescência social e política em torno de sua prática, 
sobretudo em situações limite, conhecidas pela denominação de "The ticking time 
bomb scenario".          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Tortura. Poder. Direito. Dignidade Humana. 



 

   

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Argôllo, Helvécio Giudice de. Torture : proscribed by low, tolerated by society. 2008. 
239 f. Doctoral Thesis (PhD of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2010. 
  
 
 
 
 

 
This paper focus primarily on the phenomenon of torture, in the sense that it persists, 
even increases, despite being formally banned within International Human Rights 
Systems since 1948, and in Brazil since 1988 Constitution which recognizes human 
dignity as a guiding principle for democratic states. This dissociation between theory 
and practice reveals, on one hand, the failure of the juridical instruments in dealing 
with the effective elimination of torture, or at least, with the attempts to minimize its 
occurrence. On the other hand, it also reports on the political and social endorsement 
of torture practices, moreover in the so-called grey zone situations, known as "The 
ticking time bomb scenario".          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Torture. Power. Law. Human Dignity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Já havíamos tratado do tema da tortura1, mas a cada oportunidade que 

nos debruçamos sobre ele com olhar mais acurado, descortina-se o discernimento 

da sua amplitude e o sem-número de possibilidades de abordagens que ele enseja, 

ficando a sensação da impossibilidade de sua captura com qualquer pretensão de 

exaurimento.  

Reconhecendo, de antemão, a complexidade do fenômeno a ser 

investigado, dele cuidamos de nos acercar a partir do confronto de duas 

perspectivas antagônicas (dogmática e sociológico-jurídicas), do que resulta, de um 

lado, a possibilidade de se cogitar da efetiva proscrição da tortura – quando 

tomamos observá-la através do paradigma idealístico-formal da dogmática – e, de 

outro, a constatação de sua perseverança, ou mesmo recrudescimento, a despeito 

da proscrição legal – quando buscamos enxergá-la a partir do ambiente menos 

estéril e mais propício à contingência humana, como é o da realidade concreta, ou, 

em outros termos, a partir da dimensão da microfísica do poder, visualizada por 

Michel Foucault.  

E foi justamente dessa dissensão que extraímos os questionamentos que 

se tornaram objeto de apreciação deste trabalho. A intenção já é bem denunciada no 

seu título – "Tortura: proscrita pelo Direito / tolerada pela sociedade" –. A hipótese é 

a de que, não obstante a abundância de prescrições normativas e a veemência dos 

discursos com que os sistemas de proteção dos direitos humanos proclamam a 

proscrição da tortura, o fato da sua persistência revela a insuficiência de tais 

mecanismos à sua efetiva proscrição, como também denota que a sociedade, ou, 

                                            
1 Quando do nosso mestrado, aqui mesmo nesta Universidade, com a monografia intitulada "Tortura na atividade 
policial investigativa" (ARGÔLLO, 2003).  
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mais apropriadamente, alguma parte dela, inclusive agentes de Estado responsáveis 

pela persecução penal, ainda enxerga a tortura como prática legitimável, posição 

que sempre vem acompanhada de discursos que procuram demonstrar tal 

legitimação a partir de certas "situações limite", adjetivadas, em jargão da língua 

inglesa, como "ticking time bomb senario2".    

Partindo dessas circunstancias, entendemos de dividir o trabalho em 

quatro capítulos, sendo os dois primeiros dedicados às questões de natureza 

dogmática em torno da tortura, e os dois últimos, por assim dizer, focando o 

problema mais com as lentes da sociologia jurídica, a partir do marco foucaultiano e 

sua concepção de poder no âmbito da microfísica.    

Assim, no primeiro capítulo, intitulado "A tortura sob a ótica idealístico-

formal da dogmática jurídica: âmbito internacional", após cuidarmos dos problemas 

semânticos em torno da expressão "tortura", procuramos destacar sobre seu 

recrudescimento na primeira quarta parte do século XX, para daí centrar atenção 

especial aos fenômenos do holocausto nazista da Alemanha e do Gulag soviético, 

que terminaram por desencadear, primeiro no âmbito internacional, depois no âmbito 

interno dos países do ocidente, um forte discurso contra a tortura, no sentido da sua 

proscrição – pelo menos no âmbito do direito oficial – que teve como conseqüência, 

no plano do disciplinamento jurídico-normativo, a Carta das Nações Unidas, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e, na seqüência, demais tratados 

internacionais que cuidaram de proscrever a tortura;  todos diplomas fortes em 

reconhecer uma justificativa inegavelmente kantiana para a proscrição da tortura, a 

                                            
2 No sentido de que, em situações extremas, a tortura poderia ser utilizada, mesmo por aquelas nações onde a 
sua prática é legalmente proscrita. Exemplo se tal situação foi publicamente explicitado pelo Sr. Richard Posner, 
juiz dos Estados Unidos – do Tribunal de Apelação do sétimo circuito –, na revista americana The New Republic, 
de setembro de 2002, que declarou que "se a tortura é o único meio de obter as informações necessárias para 
evitar a detonação de uma bomba nuclear no Times Square, a tortura deve ser usada, e será usada, para obter 
informações...".         
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partir do reconhecimento da dignidade humana como sendo algo ínsito ao ser 

humano, conforme demonstrado e analisado ao longo desse capítulo.   

No segundo capítulo, denominado "A tortura sob a ótica idealístico-formal 

da dogmática jurídica: âmbito nacional" cuidamos de demonstrar o disciplinamento 

jurídico-normativo brasileiro em relação à tortura, a partir de todas as cartas 

constitucionais, com particular atenção à Constituição de 1988, que já incorpora em 

seu texto, de forma plena e explicitada, os ideários norteadores dos sistemas 

internacionais de proteção dos direitos humanos, sendo esse o foco principal de 

nossa atenção. Em seguida, cuidamos de esmiuçar o nosso sistema policial, o que 

se justifica pelo fato de acontecer nesse âmbito as maiores incidências de prática de 

tortura, sendo então necessário entender o intrincado modelo policial brasileiro para 

daí se saber atribuir responsabilidades, muitas vezes equivocadamente infligidas, 

justamente por falta de conhecimento efetivo de todo o sistema de persecução penal 

brasileiro. 

Com o terceiro capítulo, que recebe o título "A tortura para além da 

concepção idealístico-formal da dogmática jurídica", iniciamos a perquirição da 

tortura a partir do viés sociológico, no qual as idéias de Foucault em torno do poder 

assumem o caráter de bússola, sendo também ai onde se encontram explicitadas as 

razões que deram ensejo à realização da pesquisa empírica que levamos a efeito 

para darmos conta das questões objeto da tese.      

Por fim, o quarto capítulo, intitulado "A realização da pesquisa empírica", 

no qual, além de cuidarmos de demonstrar toda a dinâmica da pesquisa de campo 

realizada, ainda traz no seu bojo a menção e análise de outras pesquisas 

semelhantes em torno do mesmo problema e, finalmente, um levantamento de todos 

os julgados dos Tribunais de Justiça do Brasil, bem assim dos tribunais superiores 
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(STJ e STF), em torno da tortura, desde o ano da entrada em vigor da Lei 

9.455/1997, com publicação na Revista dos Tribunais. 



 16 

CAPÍTULO 1 - A TORTURA SOB A ÓTICA IDEALÍSTICO-FORM AL DA 

DOGMÁTICA JURÍDICA - ÂMBITO INTERNACIONAL- 

 

1.1 CONCEPÇÕES SOBRE TORTURA 

  

Como próprio da linguagem, o termo "tortura" é polissêmico, de modo que 

se faz necessário, antes de qualquer coisa, esclarecer sobre as várias possibilidades 

semânticas que enseja, inclusive para além dos conteúdos do arsenal jurídico-

normativo, já que nossa investigação não se resume em apreender o fenômeno (da 

tortura) exclusivamente através da lente formal da dogmática jurídica.     

Iniciar averiguando e consignando várias possibilidades de uso do termo 

não se confunde com pretender oferecer a resposta, mas simplesmente perguntar: o  

que significa tortura? E não: o que é tortura? Essa mudança de perspectiva  

implica perquirir as acepções a partir de contextos de uso do termo tortura.  

Com isso, alertamos para a insuficiência de realizar uma leitura do  

significado da tortura, limitando-se às prescrições jurídico-normativas, pois  

além de ser indispensável incluir os contextos, o uso envolve elementos de  

ordem psicológica, como a individualidade do uso das palavras, ainda que  

estas sejam um produto social. Numa frase: partimos do pressuposto epistemológico 

que concebe o ser humano como simultaneamente produtor e vítima da sociedade e 

suas instituições, o que, antecipando a informação, nos levou a definir Michel 

Foucault como marco teórico. 

A tortura relacionada a castigo, normalmente injusto, infligido a alguém, é 

reduzida à idéia de punição. Punição, todavia, que se afigura injusta em razão da 
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desproporcionalidade ou exagero entre o castigo e a má ação que se busca com ele 

repreender3. Cuida-se aqui do que podemos chamar de "tortura pena".  

Note-se que a idéia de castigo, nesse caso, é sempre aceitável, 

porquanto necessário para coibir más ações. O que se repele são os castigos 

injustos que, em razão do excesso, transmudam-se em tortura.  

Outra concepção sobre a tortura é associada a algo instrumental, que não 

tem um fim em si mesmo, quando então ela seria apenas um meio para se atingir 

alguma coisa além dela: a confissão do malfeitor, por exemplo; daí a pretendida 

legitimação do castigo correspondente à má ação que, afinal, foi "provada" pelo 

confesso. Nesse sentido temos, por exemplo, Ulpiano: 

Por questio (tortura) devemos entender o tormento e o sofrimento do corpo 
com a finalidade de obter a verdade. Portanto, nem o interrogatório em si 
nem as ameaças leves dizem respeito a este édito. Assim, a questio deve 
ser entendida como força e tormento, pois são estas coisas que determinam 
seu significado (Digesto, XLVII, X, 15, §15).  
  

Nessa definição, o ato do interrogatório em si, ainda que mediante 

"ameaça leve", não configuraria a tortura, que só acontecerá nas hipóteses em que 

se inflige ao interrogado força e tormento sobre seu corpo. Em outros termos, haverá 

tortura quando o interrogado for submetido a castigo físico, mas sempre com a 

finalidade de obter-se a "verdade". Afasta-se, destarte, a possibilidade da tortura 

pela via do constrangimento moral ou coação psíquica. Trata-se aqui da "tortura 

processual", de cunho teleológico, por ter objetivo determinado no sentido de obter 

confissão, que se tem como verdade.  

                                            
3 Nesse sentido, por exemplo, um noticiário da Folha de São Paulo, publicado em 14/05/2008, que teve o 
seguinte título: "Mulher é presa suspeita de torturar adolescente em Mato Grosso do Sul". Seu conteúdo, porém, 
dizia respeito a uma adolescente paraguaia de 12 anos que havia sido encontrada pelo Conselho Tutelar de 
Ponta Porã, escondida na cozinha de uma casa da cidade com hematomas pelo corpo, marca de soco no olho 
esquerdo e cortes nos braços, costas e cabeça; ou seja, o sentido dado à tortura, no contexto, não dizia respeito 
a uma prática ou ação que tivesse como propósito nada além do simples castigo. Ou seja, não se pretendia 
através da conduta denunciada como tortura obter da vítima torturada informações sobre qualquer coisa.       
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Pietro Verri (2000, p. 77), no seu clássico "Observações Sobre a Tortura", 

filia-se ao entendimento que considera a tortura como instrumento, na medida em 

que a define com sendo "a pretensa busca da verdade por meio de tormentos"4, e 

"não uma pena atribuída a um réu condenado por sentença".  

Essa perspectiva de Verri, todavia, difere-se da de Ulpiano pelo fato de 

denunciar que a utilização da tortura enquanto instrumento não é veículo hábil à 

descoberta da verdade, mas de "pretensa verdade", com o que desqualifica sua 

prática enquanto veículo aceitável de perquirição de autenticidade dos fatos que se 

investigam.       

A contribuição de Foucault sobre os meandros da tortura foi singular, 

merecendo atenção à parte, como faremos em capítulo posterior. Não obstante, 

afigura-se pertinente revelar desde logo suas impressões em torno da tortura, 

naquilo que condizem com suas várias acepções, incorporadas em seus ditos e 

escritos.   

Pois bem, é no seu Vigiar e Punir (2002) que, aqui e ali, encontramos 

referências diretas de Foucault sobre os significados da tortura: ora tratada como 

pena, ora enquanto meio de obtenção de confissão. Assim, por exemplo, na 

seguinte passagem em que o autor indaga sobre o suplício: "O que é o suplício? 

Pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz [dizia Jaucourt]; e acrescentava: é um 

fenômeno inexplicável a extensão da imaginação dos homens para a barbárie e a 

crueldade" (FOUCAULT, 2002, p. 31). Aqui Foucault faz alusão à tortura utilizando o 

termo suplício, que lhe é correlato, e adere ao seu significado enquanto pena 

                                            
4 Logo a seguir a essa passagem Verri faz a seguinte transcrição: Quaestio est veritatis indagatio per tormentum 
seu per torturam et potest tortura apellari quaestio a quaerendo quod Judex per tormenta inquirit veritatem, que 
segundo a tradução constante na própria versão da obra que utilizamos significa: "A quaestio é a busca da 
verdade por meio do tormento, ou seja, a tortura, e a tortura por sua vez pode ser denominada quaestio, do latim 
quaerere, buscar, pois o juiz, pela tortura, busca a verdade". Op. cit. p. 77.     
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corporal qualificada pela dolorosidade. Assim, ele mesmo o diz, ao responder a 

sobredita auto-indagação da seguinte maneira:    

Uma pena para ser um suplício, deve obedecer a três critérios principais: 
em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se 
possa, se não medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e 
hierarquizar; a morte é um suplício na medida em que ela não é 
simplesmente privação do direito de viver, mas a ocasião e o termo final de 
uma graduação calculada de sofrimento: desde a decapitação - que reduz 
todos os sofrimentos a um só gesto e num só instante: o grau zero do 
suplício - até o estrangulamento, que os leva quase ao infinito, através do 
enforcamento, da fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo, a 
morte-suplício é a arte de reter a vida no sofrimento [...] (FOUCAULT, 2002, 
p. 31) 
    

Mas Foucault também concebe a possibilidade da tortura enquanto 

mecanismo de obter confissão do supliciado, ou seja, da "tortura processual", ao 

consignar que "o verdadeiro suplício tem por função fazer brilhar a verdade" 

(FOUCAULT, 2002, p. 39).  

Ao lado da possibilidade da tortura ser considerada policialesca ou 

judiciária, quando é utilizada contra suspeitos (na primeira hipótese) ou acusados 

(na segunda) visando obter informações ou confissões, ela será institucional, 

sistêmica ou política quando, além de buscar informações ou confissões em 

procedimentos investigatórios, pretende a aniquilação de opositores do sistema.  

Por fim, não se pode deixar de lado a hipótese em que a tortura é levada 

a efeito sem qualquer propósito ou fim concreto além da simples provocação de 

graves sofrimentos ou dores na vítima, o que pode se dar até mesmo por puro 

sadismo, quando então se poderia denominá-la de "tortura gratuita" (TEIXEIRA, 

2004, p. 77). 

 

 

 

 



 20 

1.2 ITINERÁRIO DA TORTURA E SUA PROSCRIÇÃO LEGAL ANTES DO 

SURGIMENTO DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

   

Uma análise da história do direito e das civilizações denota que a tortura 

sempre teve esse dúplice sentido: o de pena excessiva, normalmente corporal, e o 

de instrumento de investigação para coleta de prova, sendo ora utilizada mais como 

pena - como nos primórdios da humanidade ora aplicada como técnica ─ em tempos 

mais remotos ─ (GOULARD, 2002, p. 20). Enquanto pena, sua história se confunde 

com a do direito penal e enquanto mecanismo de conquista de prova (confissão), 

com a história do direito processual penal5. 

Não se trata de fazermos aqui mais uma historiografia da tortura, o que já 

está bem consignado em algumas obras com detalhamento de análise e 

aprofundamento das respectivas fontes6. O que se busca é tão somente traçar as 

linhas gerais, as balizas históricas, os fatos que ensejaram a proscrição do 

fenômeno no âmbito do direito oficial.      

A prática da tortura, seja no sentido exclusivo de se infligir de forma 

exagerada violência física, psíquica e/ou moral contra alguém, seja no de empregar 

tais meios para obtenção de confissão, nem sempre foi vista ou tida como algo que 

se devesse repelir. Ao contrário, era procedimento não apenas tido como salutar, 

mas, antes, autenticado, de modo que existiram diversas legislações que 

autorizavam e disciplinavam os suplícios, a exemplo do Código de Hammurabi, na 

antiguidade; do Manual da Inquisição (caça aos hereges) e do "Malleus 

Malleficarum" (Martelo das Bruxas ou das Feiticeiras), na Idade Média, que 

                                            
5 Nesse sentido PIERANGELI (1980; 1999; 2004), bem assim ZAFFARONI (2001), complementarmente.    
6 Como em "A Confissão no Processo Penal" de Rossetto (2001); no "Tratamento do Injusto Penal da Tortura" de 
Coimbra (2002); na "Tortura e Prova no Processo Penal" de Goulart (2002); em "Da Tortura" de Teixeira (2004) 
em Tortura: Aspectos Históricos e Jurídicos, de Borges (2004) e em "Tortura: como Crime Próprio, de Burihan 
(2008) sem falar das obras não monográficas de Pierangeli (1980; 1999; 2004) e Zaffaroni (2001; 2006). 
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instituíram e regulamentaram, dentre outras coisas, o processo legal de tortura que 

se deveria levar a efeito contra os hereges e as bruxas. Moderna e 

contemporaneamente podemos aludir a toda legislação escravocrata, em que a 

pessoa, para o direito, tinha o "status" de coisa. 

Em breve síntese poderíamos consignar que na antiguidade a tortura foi 

amplamente utilizada como pena corporal, de caráter retributivo, e com mecanismo 

de obtenção de verdade; na Idade Média, entre o povo germano, a tortura foi 

utilizada mais como meio de prova que como sanção penal. A Igreja Católica, 

através dos Tribunais do Santo Ofício da Inquisição, que considerava o criminoso 

qualquer comportamento que atentasse contra seus postulados, valeu-se da tortrua 

para a obtenção da confissão do acusado (BURIHAN, 2008, p. 127). 

Quando a tortura praticamente já estava em desuso no final da Alta Idade 

Média, segundo Coimbra (2002, p. 204), "fundou-se na Baixa Idade Média, 

aproximadamente em 1088, o 'Studium de Bolonha', onde se retomaram os estudos 

romanísticos, o que motivou a recuperação de textos legais, que contemplavam a 

tortura.", sendo que também o processo penal canônico, em tal época, já utilizava o 

sistema inquisitivo por excelência, onde gravitava o uso da tortura, com autorização 

pontifícia, o que fez despertar o interesse da Justiça Secular por tal sistema, pelo 

entendimento de que era mais eficaz na persecução penal, de modo que, conforme 

conclusão do mesmo Coimbra (2002, p. 204), "a recepção do Direito romano e a 

inspiração oriunda do Direito canônico culminaram por ressuscitar a tortura, como 

meio de prova no Direito comum, espargindo-a por toda a Itália e outros países da 

Europa."           



 22 

O advento da modernidade não intimidou a tortura, ao contrário, terminou 

por matizá-la. Assim, por exemplo, aludindo ao suplício nessa fase da história, 

Thomson (2002, p. 44) informa que  

O Renascimento trouxe outros refinamentos - foi Henrique VIII da Inglaterra 
quem introduziu a fervura até a morte, praticada também por Frederico II e 
Ivan, o Terrível. Os italianos estenderam o repertório com variantes da 
"estrapada"7 e Paulus Grillandus analisou os cinco graus de dor. O século 
XVII foi a era da humilhação pública, da cadeira de tortura na qual se 
amarrava o condenado com o intento de afogá-lo na água, do tronco e do 
ferro em brasa; o século XVIII, do açoite; o XIX, das maldosas variantes do 
aprisionamento, do desterro, dos trabalhos forçados, das rodas de tortura e 
casas de correção até os campos de concentração. 
   

Com a formação dos Estados absolutistas caracteriza-se grande confusão 

na aplicação do direito penal, alastrando-se o uso da tortura por parte dos 

governantes para manter o povo intimidado e submisso e a cristalização do 

processo inquisitivo. A tortura, que até o século XIV era praticada como instrumento 

processual sobre a qual pesavam as garantias legais, recrudesceu a partir do século 

XV, sobretudo nos estados absolutistas, quando os tormentos passaram a se 

relacionar com a segurança do Estado, reduzindo-se as garantias dos cidadãos 

(TEIXEIRA, 2004, p. 15).  

O processo inquisitivo torna-se mais atentatório aos direitos dos 

acusados, na medida em que os atos processuais se realizam de forma secreta, 

como dispunha uma Ordenação Real de 1640, na França, com base no princípio, 

segundo a expressão de Foucault (2002, p. 32-33), de que "o estabelecimento da 

verdade era para o soberano e seus juízes um direito absoluto e um poder 

exclusivo" e no brocardo de que "diante da justiça do soberano, todas as vozes 

devem calar-se".  

                                            
7 Suplício antigo, geralmente utilizado em meios militares, que consistia em amarrar as mãos do punido pelas 
costas e ligá-las a uma corda presa a um aparelho que o suspendia e soltava com violência, para que seus 
membros superiores fossem deslocados pelo peso do corpo. Ou, semelhantemente, aplicado em navio, que 
consistia em mergulhar e içar repetidas vezes o punido ao mar.  
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Pode-se dizer que, do ponto de vista formal e estatutário, a tortura é 

pratica vigente em todo o período que vem do século XII ao século XVIII, e, embora 

encontremos resistência contra ela aqui e ali ao longo desse período, é o movimento 

iluminista que se erige como o grande responsável pela condenação e conseqüente 

abolição da tortura no direito penal, pelo menos na Europa continental (TEIXEIRA, 

2004, p. 18).   

Com efeito, por influência das idéias iluministas, foram inúmeros os 

pensadores e escritores ─ avessos à tortura8  ─ cuja atuação redundou considerável 

sobre os fatos e o pensamento político e jurídico do século XIX e até do século XX, 

de modo tal que os autores das leis e os imperadores reinantes aos poucos foram 

abolindo a tortura dos textos legais vigentes em seus domínios9.  

Foucault (2002, p. 63) informa que o protesto contra a tortura é 

encontrado em toda parte na segunda metade do século XVIII: entre os filósofos e 

teóricos do direito, entre os juristas, magistrados, parlamentares e entre os 

legisladores das assembléias. 

Como exemplo dessa falta de condescendência frente à tortura, Foucault 

traz a lume um episódio em que os papéis se invertem e o executor, antes 

ovacionado, é perseguido e morto pela população, enquanto que o condenado é 

salvo pelos revoltosos. Vale sua transcrição.  

                                            
8 A exemplo de John Locke (1632-1704), com sua "Carta sobre a Tolerância"; de Montesquieu ((1689-1755), seu 
discípulo, que no "Espírito das Leis" defende que "o poder do rei está longe de ser limitado; deve respeitar a 
liberdade e as leis fundamentais do bem público"; de Rousseau (1712-1778), que no seu "Contrato Social" lança 
as grandes teorias sobre o Estado e o direito, que irão influenciar as Revoluções americana e francesa; de 
Beccaria (1738-1794), que no seu clássico "Dos Delitos e das Penas" vocifera contra a tortura.      
9 Na Áustria, a Ordenança de 1773 (Constitutio criminalis Thereziana), de Maria Teresa, suspendeu a aplicação 
da tortura e a Ordenança de 1776, em definitivo, a aboliu; Na Prússia, em 1740, Frederico II, logo após ascender 
ao trono, somente para os crimes mais graves manteve a tortura, a qual em 1756 se viu totalmente abolida. Foi 
abolida na Suécia, em 1772, pelo Rei Gustavo III; no Grão Ducado de Forença, em 1786, por Pedro Leopoldo; 
na Toscana, em 1786; a Constitutio Criminalis Josephina, do imperador José II, em 1787, a extinguiu. Na França, 
Luiz XVI acabou com a tortura prévia, enquanto a Assembléia Constituinte de 3 de novembro de 1789 a suprimiu 
por completo. Na Espanha, as Cortes Gerais e Extraordinárias, pelo Decreto de 22 de abril de 1811, declararam 
para sempre erradicada a tortura. Em Portugal, a tortura institucional desaparece com a extinção do Tribunal da 
Inquisição, decretada pelas Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, em sessão de 
31 de março de 1821, em conseqüência do triunfo da Revolução Liberal de 1820 (BORGES, 2004, p. 88).   
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Vendo isso o carrasco lhe cobriu o rosto com seu gibão e lhe batia por baixo 
do joelho, sobre o estômago e a barriga. Vendo o povo que ele o fazia 
sofrer demais e pensando mesmo que o degolava com uma baioneta - 
tomado de compaixão pelo paciente e de fúria contra o carrasco, jogou 
pedras contra ele; enquanto isto, o carrasco abriu as duas escadas e jogou 
a vítima para baixo, saltando-lhe sobre os ombros e pisando-a enquanto a 
mulher do dito carrasco o puxava pelos pés por baixo da forca. Fizeram-lhe 
sair sangue da boca. Mas a chuva de pedras contra ele aumentou, houve 
até algumas que atingiram o enforcado na testa, o que obrigou o carrasco a 
subir a escada, de onde desceu com tanta precipitação que caiu no meio 
dela, e deu com a cabeça no chão. E a multidão se lançou sobre ele. Este 
se levantou com uma baioneta na mão, ameaçando matar quem se 
aproximasse; mas, depois de cair e se levantar várias vezes, apanhou muito 
do povo que o emporcalhou e o afogou no riacho, arrastando-o em seguida 
com grande paixão e fúria até à Universidade e de lá até o cemitério dos 
Cordeliers. Seu criado, igualmente surrado, com a cabeça e o corpo 
machucados, foi levado ao hospital onde morreu alguns dias depois. 
Entretanto, alguns forasteiros e desconhecidos subiram a escada e 
cortaram a corda do enforcado, enquanto outros o recebiam por baixo 
depois de ter ficado pendurado o tempo maior que um grande Misserere. E, 
ao mesmo tempo, quebraram a forca, e o povo fez em pedaços a escada do 
carrasco. (FOUCAULT, 2002, p. 53)    

    

Foucault usa essa passagem como símbolo do que denomina de "violenta 

reviravolta da maquinaria penal". Ela diz respeito à tentativa de enforcamento de um 

assassino chamado Pierre Du Fort.  

Era preciso punir de outro modo, eliminar a confrontação física entre o 

soberano e o condenado; esse conflito frontal entre a vingança do príncipe e a 

cólera contida do povo, por intermédio do torturado e do carrasco. O suplício tornou-

se rapidamente intolerável. Revoltante, visto da perspectiva do povo, por revelar a 

tirania, o excesso, a sede de vingança e o "cruel prazer de punir". Vergonhoso, 

considerado da perspectiva da vítima, reduzida ao desespero e da qual ainda se 

espera que bendiga "o céu e seus juízes por quem parece abandonada". Perigoso 

de qualquer modo, pelo apoio que nele encontram, uma contra a outra, a violência 

do rei e a do povo (FOUCAULT, 2002, p. 63).     

Embora formalmente extinta dos textos legais da maior parte da Europa 

desde o início da chamada Idade Contemporânea, a tortura entra no século XX no 

seu apogeu clandestino. À medida que se iniciava esse século, as duas principais 
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tendências incompatíveis do século anterior ─ o culto do super-homem imperial10 e a 

preocupação relativamente recente pelo sofrimento humano ─ ainda estavam ambas 

em evidência. Assim, enquanto a ascensão da ciência fazia com que um número 

cada vez maior de pessoas duvidasse de tudo que fosse sobrenatural, não havia 

nada sinalizando que os seres humanos agora estavam menos propensos a serem 

arrebatados por obsessões (THOMSON, 2002, p. 489). 

Todavia o recrudescimento mesmo da tortura se dá no século XX após a 

Primeira Grande Guerra, com as atrocidades praticadas pelos vencedores contra os 

derrotados.  Houve sérios atos de sadismo em massa e violações da Convenção de 

Genebra11, mas isso foi pouco, comparado ao modo como ambos os lados toleraram 

e aceitaram o sacrifício extravagante e ineficaz de um grande número de vidas por 

parte de seus generais (THOMSON, 2002, p. 494).  

De se destacar que os alemães na Primeira Grande Guerra, "sempre 

fortes em química ─ levaram o gás venenoso ao campo de batalha, onde ele se 

revelou ao mesmo tempo bárbaro e ineficaz, ocasionando o único caso autêntico de 

repulsa humanitária governamental a um meio de fazer a guerra; a Convenção de 

Genebra de 1925", pela qual o mundo se comprometia a não usar guerra química. E 

de fato, embora todos os governos continuassem a preparar-se para ela e 

                                            
10 Segundo Hobsbawm (2006, p. 87-88), era muito provável que uma economia mundial cujo ritmo era 
determinado por seu núcleo capitalista desenvolvido ou em desenvolvimento transformasse num mundo onde 
"os avançados" dominariam os "atrasados"; em suma, num mundo de império.    
11 Série de tratados formulados na Suíça, definindo normas para as leis internacionais relativas aos Direitos 
Humanos. Tais convenções, havidas no período 1864 a 1949, foram o resultado de esforços de Henri Dunant, 
que foi motivado pelos horrores que testemunhara na Batalha de Solferino. Constituem-se de uma série de 
Tratados que definem os direitos e os deveres das pessoas, combatentes ou não, em tempo de guerra, que até 
então eram inéditos, consistindo na base dos direitos humanitários internacionais. Henry Durant foi um filantropo 
fundador da Cruz Vermelha, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1901, juntamente com Frédéric Passy. Ao 
presenciar o sofrimento na frente de combate na Batalha de Solferino, organizou de imediato um serviço de 
primeiros socorros. Desta sua experiência resultou o livro Um souvenir de Solferino, de 1862, em que sugeria a 
criação de grupos nacionais de ajuda para apoiar os feridos em situações de guerra e propunha a criação de 
uma organização internacional que permitisse melhorar as condições de vida e prestar auxílio às vítimas da 
guerra. Em 1863, funda a Cruz Vermelha Internacional, reconhecida, no ano seguinte, pela Convenção de 
Genebra. A batalha de Solferino ocorreu em 21 de junho de 1859, próximo ao comuna (equivalente a município) 
italiano Solferino e foi um combate decisivo da Segunda Guerra de Independência Italiana, resultante da invasão 
do Piemonte-Sardenha pelos austríacos em 1859. Essa batalha resultou na vitória das tropas francesas de 
Napoleão III e Sardo-Piemontesas de Vítor Emanuel II sobre o exército austríaco comandado pelo imperador 
Francisco José I da Áustria (Franz Joseph). 
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esperassem que o inimigo a usasse, ela não foi usada por nenhum dos lados na 

Segunda Guerra Mundial (HOBSBAWM, 2003, p. 35).  

Ainda o mesmo Hobsbawm (2003, p. 56), aludindo ao recrudescimento da 

tortura, assevera que  

[...] no início do século XX, a tortura fora oficialmente encerrada em toda a 
Europa Ocidental. Depois de 1945, voltamos a acostumar-nos, sem grande 
repulsa, a seu uso em pelo menos um terço dos Estados membros das 
Nações Unidas, incluindo alguns dos mais velhos e civilizados.  
 

Segundo Borges (2004, p. 91), embora a tortura tenha ressurgido 

drasticamente após a Primeira Grande Guerra com as atrocidades praticadas pelos 

vencedores contra os derrotados, foi durante a Segunda Guerra Mundial, com o 

nazismo, que as atrocidades contra as minorias, notadamente contra os judeus, 

chamaram a atenção do "mundo civilizado". "Os campos de extermínio, as 

experiências pseudo-científicas revelaram o retrocesso da humanidade em relação a 

práticas que se supunham totalmente superadas".  

 Hobsbawm (2003, p. 57) lembra que as maiores crueldades do século XX 

foram as "crueldades impessoais decididas a distância, de sistemas de rotina, 

sobretudo quando podiam ser justificadas como lamentáveis necessidades 

operacionais".  

Mellor (apud BORGES, 2004, p. 93), refletindo sobre o fenômeno, 

identifica três causas para seu ressurgimento: a) o aparecimento do Estado 

totalitário; b) as condições modernas da guerra, ou seja, a procura, a qualquer 

preço, a cada minuto, sempre com extrema urgência, da informação, donde o 

desenvolvimento dos serviços especiais e do interrogatório especial; e c) o 

asianismo, que define como política estatal a exaltação do papel do espião, não 

colocando freios ao tratamento concedido a prisioneiros de guerra.  
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Esse renascer do totalitarismo, para Mellor, pode ser ilustrado com a 

seguinte citação de tópico do Mein Kampf (Minha Luta) em que Hitler (2001, p. 298) 

diz assim:  

[...] a idéia fundamental é a de que o Estado não é um fim, mas um meio. 
Essa é, com certeza, a condição preliminar para a formação de uma 
civilização humana de valor superior, mas não é a sua causa direta. Ela 
reside, única e exclusivamente, numa Raça que está preparada para a 
civilização.        

  

Segundo Mattoso (1986, p. 50), a partir da Primeira Guerra as atrocidades 

contra prisioneiros políticos assumem proporções epidêmicas, eclipsando os maus-

tratos rotineiramente dispensados aos presos comuns. Métodos antigos foram 

ressuscitados ou burilados em grande estilo, onde quer que imperassem o poder 

totalitário e a repressão às oposições ditas subversivas. 

 As principais matrizes ou escolas da tortura contemporânea, conforme 

Mattoso, são: a soviética, a alemã, a francesa, a americana e a inglesa, cujas 

origens e disseminação, inclusive no Brasil, ele explica com a seguinte síntese:  

A soviética iniciou-se com os métodos físicos postos em prática pela 
Tcheká (depois GPU), até culminar no uso da psiquiatria e na quimioterapia 
nos hospícios-prisões sistemáticas que se estende hoje aos demais países 
do bloco comunista. A alemã floresceu sob o nazismo, graças à Gestapo e 
aos campos de concentração, onde prisioneiros eram exterminados em 
massa ou serviam de cobaia para "experiências científicas". O know-how da 
Gestapo foi, aliás, aproveitada no Brasil por intermédio dos instrutores 
convidados de Filinto Muller para treinar os policiais do Estado Novo. Os 
franceses, que na ocupação penaram nas mãos da Gestapo, aplicaram sua 
experiência contra os argelinos e exportaram-na para outras partes do 
mundo (MATTOSO, 1986, p. 51).   

  

Quanto à americana, aduz, dando destaque:  

[...] observando a performance francesa na Argélia, fez o mesmo  (e muito 
mais) no Vietnã e depois nas Américas Central e do Sul, treinando tanto a 
polícia civil na repressão ao crime, como os militares na "guerra" contra a 
subversão das "seguranças nacionais". A escola Inglesa, por sua vez, 
também exportou tecnologia para o Terceiro Mundo, sob a forma de 
"métodos psicológicos" previamente testados nos rebeldes irlandeses: a 
geladeira, por exemplo, uma cabine com variações de temperatura, luz, e 
som, ou simplesmente sem variação de nada - o próprio prisioneiro isolado 
perdia as noções de tempo, calor e ruído. De resto, essa tecnologia inglesa 
parece ser a mesma atribuída ao KGB soviético na década de 50 
(MATTOSO, 1986, p. 51).      
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O fato é que nenhum regime político pode arrogar-se de dizer que aboliu 

a tortura clandestina; nenhum país pode atribuir-se a propriedade de qualquer 

método que já não tenha sido experimentado ou aperfeiçoado no passado por algum 

outro país ou época; nenhum método pode ser considerado típico ou característico 

de determinado país ou povo.  

Sobre esse aspecto, comentando, por exemplo, o pau-de-arara12, Mattoso 

(1986, p. 53) faz as seguintes colocações:  

[...] a começar pelo pau-de-arara, suposta e ufanisticamente brasileiríssimo, 
que na verdade não integra só o nosso produto interno (bruto). Assim como 
a banana é sempre banana e bossa-nova é bossa-nova mesmo (com 
tradução: parrot's perch, made in Brazil). Entretanto, não é "o mais velho 
sistema brasileiro de tortura", nem é "criação da incipiente, porém inventiva 
tecnologia nacional", nem "uma invenção escravocrata aperfeiçoada pelo 
uso da energia elétrica", muita menos foi "inventado" pela Divisão de 
Crimes contra o Patrimônio da polícia paulista, com supõem ou afirmam uns 
e outros.  

 

Explica, a seguir, que se examinarmos as gravuras de Debret13, 

verificaremos que o pau-de-arara foi usado para castigar escravos, e que, 

percorrendo pelo mundo vamos encontrá-lo "nos momentos e lugares mais 

inusitados e nos mais óbvios", como na África do Sul, usado inclusive contra presos 

comuns; no Haiti, a serviço dos tutons macoutes; no Chile, onde é conhecido como 

"la periquera"; na França, como "passer à la broche"; em Auschwitz, chamado de 

"balance" e supostamente inventado por um certo Boger, funcionário da Gestapo; e 

entre os russos, que o conheciam como "tortura chinesa" etc.  

Prosseguindo, Matoso promove o que chama de "rápido périplo para 

colher os souvenirs mais pitorescos" sobre a tortura em vários países. Informa, por 

                                            
12 Pau roliço que, depois de ser passado entre ambos os joelhos e cotovelos flexionados, é suspenso em dois 
suportes, ficando o torturado de cabeça para baixo e como que de cócoras. (Dicionário Aurélio Eletrônico Século 
XXI, versão 3, Lexicon Informática Ltda., correspondente à versão integral do Novo Dicionário Aurélio Século 
XXI, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, publicado pela Nova Fronteira).  
13 Pintor e desenhista francês. Integrou a Missão Artística Francesa (1816), que fundou, no Rio de Janeiro, uma 
academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou pintura. De volta à 
França (1831) publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1834-1839), documentando aspectos da 
natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX. Uma de suas obras serviu como base 
para definir as cores e formas geométricas da atual bandeira republicana, adotada em 19 de novembro de 1889. 
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exemplo, que "na época czarista, a União Soviética já contribuiu com o knut, um tipo 

de açoite às vezes combinado com estrapada"14; que a "Turquia foi campeã da 

empalação, princípio já em voga entre os assírios e que, combinado com a 

estrapada, resultou na famosa veglia dos italianos"; que "hoje os turcos dividem com 

vários países islâmicos a prática da falanga ou falaka, isto é, bastonadas nas solas"; 

conta que, segundo um jornalista argelino (Henri Alleg), "os franceses usavam a 

eletricidade numa cadeira metálica, que não é outra coisa senão a brasileiríssima 

dragon chair"; que a mesma palmatória usada para castigar escravos no Brasil, os 

portugueses empregaram contra os moçambicanos da Fralimo. Aduz que "aquilo 

que os brasileiros conhecem como banho chinês e uruguaios como submarino, os 

paraguaios chamam la pleta"; que o que no Uruguai é plantón, ou seja, permanecer 

em pé ou em posições incômodas durante horas e até dias, é a tortura da estátua  

na Namíbia, e no campo de Ravensbruck era o ato de "posar". Explica que o método 

argelino que o jornalista Jacobo Timerman chama "procurar petróleo", ou seja, 

obrigar a vítima a se curvar com o indicador no chão e fazê-la girar correndo sem 

desencostar o dedo, até que os rins não agüentem, é utilizado pela polícia 

paranaense com o nome de "caçar petróleo", e nos meios militares é um famoso 

trote de calouros apelidado augustômetro (MATTOSO, 1986, p. 54). 

 Quanto ao telefone, ação consistente em golpear simultaneamente ambos 

os ouvidos com as palmas das mãos abertas, é conhecido e praticado nas Filipinas 

e em outros lugares como "matar mosquito" e "tocar prato". Menciona ainda a 

"tortura da roda", que entre os romanos queimava ou esmagava e foi rebatizada na 

Idade Moderna como uma forma de quebrar com porretes de ferro os ossos da 

                                            
14 Suplício que consiste em içar a vítima do alto de uma verga e deixá-la cair diversas vezes ao mar; suplício 
parecido a esse, em terra, que consistia em amarrar as mãos e os pés do paciente nas costas, içando-o a um 
poste, de onde era precipitado até perto do chão várias vezes seguidas. (Dicionário Aurélio Eletrônico Século 
XXI, versão 3, Lexicon Informática Ltda., correspondente à versão integral do Novo Dicionário Aurélio Século 
XXI, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, publicado pela Nova Fronteira)    
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vítima deitada e amarrada aos raios de uma roda de carroça ou similar. Finalmente, 

refere-se ao que chama de "puro ato de espancar, ao qual nos referimos como 

amaciamento, que para os nossos vizinhos é ablandamiento e para os franceses 

passer à tabac", recebendo nos Estados Unidos a denominação de técnica de 

terceiro grau, em homenagem aos dois primeiros graus da tortura inquisitorial. 

Explica que para a polícia americana "o grau não significa prioridade, pois lá os 

métodos psicológicos são de quarto grau (MATOSO, 1986, p. 55). 

  

1.2.1 O holocausto, os Campos de Concentração da Alemanha  nazista e o 

Gulag soviético: episódios de tortura em massa que deram ensejo à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

   

 Se hoje o termo holocausto sugere em nossas mentes a idéia da 

Alemanha hitlerista e o extermínio de judeus, na realidade sua semântica não se 

reduz a isso. O termo holocausto reúne as palavras gregas que significam "todo" e 

"queimado", de modo que, pela origem, holocausto significa, literalmente, "todo 

queimado"; em outros termos, "cremação de corpos".  

 A prática tem origem remota em sacrifícios e rituais religiosos da 

antiguidade, em que animais (por vezes até seres humanos) eram oferecidos às 

divindades, o que também foi praticado por tribos judaicas, como se evidencia no 

Livro do Êxodo capítulo 18, versículo 12: "Então tomou Jetro, sogro de Moisés, 

holocausto e sacrifícios para Deus; e veio Arão, e todos os anciãos de Israel, para 

comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus" (BÍBLIA, p. 66). 

 A partir do século XIX, a palavra holocausto começou a designar grandes 

catástrofes e massacres, até que após a Segunda Guerra Mundial com o 
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bombardeio nuclear das cidades de Hiroshima e Nagasaki, amplamente divulgado 

na imprensa mundial, o termo passou a ser utilizado especificamente para se referir 

ao extermínio de milhares de pessoas.  

Mais tarde, no decorrer dos julgamentos de Nuremberg15, o termo foi 

sendo aos poucos adotado por judeus e em menor número por outros grupos 

considerados indesejados no regime nazista de Hitler. Como a maior parte dos 

perseguidos políticos de Hitler, que podiam reclamar, eram os judeus, foram 

esquecidos os militantes não aliados, como os comunistas, ou os fracos como os 

homossexuais, marginalizados como os ciganos, eslavos, deficientes, prisioneiros 

de guerra soviéticos, membros da elite intelectual polaca, russa e de outros países 

do Leste Europeu, ativistas políticos, alguns sacerdotes católicos e sindicalistas, 

pacientes psiquiátricos e criminosos de delito comum. 

Todos esses grupos pereceram lado a lado nos campos de concentração 

e de extermínio, consoante textos e fotografias (testemunhos de sobreviventes numa 

extensa documentação deixada pelos próprios nazistas), de perpetradores e de 

espectadores, que compõem o saldo de registros estatísticos de vários países sob 

ocupação. 

Atualmente o termo foi novamente utilizado para descrever as grandes 

tragédias sejam elas antes ou depois da Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes a 

palavra holocausto tem sido usada para qualquer extermínio de vidas humanas 

executado de forma deliberada e maciça, como na que resultaria de uma guerra 

nuclear, falando-se por vezes de holocausto nuclear. 

                                            
15 Detalhadamente, sobre o Tribunal de Nuremberg, ver obra de Gonçalves (2004, prefácio), lembrando que foi 
em função desse Tribunal que a Organização das Nações Unidas decidiu, ainda na década de 1940, estabelecer 
uma Corte Penal Internacional permanente, para julgar acusados dos delitos tipificados na Corte que julgou os 
chamados grandes criminosos de Guerra da Alemanha nazista.    
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Um aspecto do Holocausto restrito à Alemanha que o distingue de outros 

assassínios coletivos foi a metodologia aplicada a grupos diferenciados. Foram 

feitas listas detalhadas de vítimas presentes e potenciais, encontrando-se, assim, 

registros meticulosos dos assassínios.    

Não é nosso propósito averiguar as eventuais "razões" que teriam levado 

Hitler a promover um dos maiores morticínios da história recente da humanidade, 

mas salientar que o episódio do holocausto nazista se caracterizou como 

demonstração eloqüente da permanência da tortura no âmbito social e político da 

humanidade, cuja proscrição formal já havia sido decretada.  

De acordo com Arendt (2004, p. 491), os campos de concentração se 

afiguram como a instituição que mais caracterizam o governo totalitário. Eles não se 

destinam apenas a exterminar pessoas e degradar seres humanos, mas também 

servem à chocante experiência da eliminação, em condições cientificamente 

controladas, da própria espontaneidade como expressão da conduta humana e da 

transformação da personalidade humana numa simples coisa.  

Os campos de concentração não integram os sistemas penitenciários 

usuais, em que são detidas as pessoas condenadas por infringir o ponto de vista da 

legislação existente num país e nem se confundem com os centros de confinamento 

dos prisioneiros de guerra, que se organizam, ou pelo menos devem se organizar, 

de acordo com os princípios do Direito Internacional. Em alguns casos são 

dependências oficialmente inexistentes ─ como no caso de Guantânamo, em Cuba, 

para falarmos de hoje ─ prisões sem qualquer vinculação com a norma jurídica e 

muito aquém dos campos de concentração da Alemanha.  
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No caso da Alemanha nazista, os campos funcionaram como 

implementação de uma manobra política para subjugar pequenos grupos sociais 

dissidentes ou contrários à doutrina do Estado.  

Quanto ao Gulag, acrônimo de “Glavenoe Uporavlenie Lagerei”, que 

significa "Administração Central dos Campos", era um sistema de campos de 

trabalhos forçados para criminosos e presos políticos da União Soviética, onde 

foram aprisionados milhões de pessoas, muitas vítimas das perseguições de Stalin 

(APPLEBAUM, 2004, p. 13). Com o tempo passou também a indicar o próprio 

sistema soviético de trabalho escravo, em todas as suas formas e variedades: 

campos de trabalhos forçados, campos punitivos, campos criminais e políticos, 

campos femininos, campos infantis, campos de trânsito; ou seja, todo o sistema 

repressivo soviético, o conjunto de procedimentos que os presos outrora 

denominaram como “o moedor de carne”: as prisões, os interrogatórios, o traslado 

em vagões de gado sem aquecimento, o trabalho forçado, a destruição de famílias, 

os anos de degredo e as mortes prematuras e desnecessárias. Tornou-se um 

símbolo da repressão da ditadura de Stalin.  

As condições de trabalho nestes campos eram bastante penosas e 

incluíam fome, frio, trabalho intensivo de características próximas da escravatura 

(por exemplo, horário de trabalho excessivo) e guardiães desumanos. Floresceram 

durante o regime stalinista da URSS, estendendo-se a regiões como a Sibéria e a 

Ucrânia e destinavam-se, na verdade, a silenciar e torturar opositores ao regime.  

Embora muitas vezes comparado aos campos de concentração nazistas, 

os motivos que ensejaram a construção de ambos são bastante diferentes: para os 

Gulags, as motivações eram tanto a punição por crimes comuns (roubo, estupro etc.) 

como também punição aos adversários políticos do stalinismo e, para os campos de 
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concentração nazista, a motivação era predominantemente racial, com vista ao 

extermínio. Para além disso, o número de vítimas, nuns e noutros, continua a ser 

motivo para uma comparação quantitativa. 

Como sistema de trabalho em massa que envolveu milhões de pessoas, 

os campos começaram a desaparecer com a morte de Stalin. Dias após a sua morte 

seus sucessores iniciaram o seu desmantelamento. 

Applebaum destaca que tais campos não desapareceram completamente 

com a morte de Stalin. Segundo informa,  

[...] eles evoluíram, e durante a década de 1970 e o começo da década de 
80, alguns foram reformulados e usados como cárcere para nova geração 
de ativistas democráticos, de nacionalistas, anti-soviéticos - e de criminosos 
(2004, p. 15).       

 

A rede de dissidentes soviéticos e o movimento internacional de direitos 

humanos fizeram com que notícias sobre os campos pós-stalinistas chegassem 

regularmente ao Ocidente, e isso aos poucos se afigurou decisivo no âmbito da 

diplomacia da Guerra Fria, vindo a ocasionar em definitivo a extinção da própria 

União Soviética.   

Apesar do Gulag ter durado tanto quanto a União Soviética, a sua 

verdadeira história não era tão bem conhecida até recentemente. O colapso da 

União Soviética trouxe à tona detalhes sobre um dos maiores crimes perpetrados 

contra humanidade cometidos no século XX, junto com o holocausto nazista. 

Cobertas com um véu de segredo, as localizações dos Gulags foram apagadas dos 

mapas oficiais, mas, ao lado do exílio forçado, eles eram um dos principais 

instrumentos de terrorismo do Estado do totalitarismo comunista. Neles, milhões de 

criminosos e, principalmente, prisioneiros políticos trabalharam como escravos, em 

condições subumanas (APPLEBAUM, 2004, p. 16).   
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Anne Applebaum (2004) conta a história desse massacre, do ponto de 

vista de seus planejadores e de suas vítimas. Ela menciona os detalhes; fala da vida 

no Gulag e do conjunto de procedimentos que os presos outrora denominaram de "o 

moedor de carnes": as prisões, os interrogatórios; o transporte em vagões de gado 

sem aquecimento; o trabalho forçado; a destruição de famílias; e as mortes 

desnecessárias16. 

Os campos de concentração e de extermínio dos regimes totalitários, no 

dizer de Hannah Arendt (2004, p. 488), "servem como laboratórios onde se 

demonstra a crença fundamental do totalitarismo de que tudo é possível." 

Comparada a essa experiência, "todas as outras têm importância secundária ─ 

inclusive as médicas, cujos horrores estão registrados em detalhes nos julgamentos 

contra os médicos do Terceiro Reich".  

O que contraria o bom senso, diz ainda Arendt (2004, p. 489): "não é o 

princípio niilístico de que `tudo é permitido´, já delineado no conceito utilitário do bom 

senso do século XIX. O que o bom senso e as `pessoas normais´ se recusam a crer 

é que tudo seja possível."    

Arendt alude ainda à irracionalidade e incompreensão de certos fatos da 

vida, a exemplo do holocausto.   

Tentamos compreender certos elementos da experiência atual ou passadas 
que simplesmente ultrapassam os nossos poderes de compreensão. 
Tentamos classificar como criminoso um ato que esta categoria jamais 
poderia incluir. Porque, no fundo, qual o significado do conceito de 
homicídio quando nos defrontamos com a produção de cadáveres em 
massa? Tentamos compreender psicologicamente a conduta dos presos 
dos campos de concentração e dos homens da SS, quando o que é preciso 
compreender é que a psique humana pode ser destruída mesmo sem a 
destruição física do homem; que, na verdade, a psique, o caráter e a 
individualidade parecem, em certas circunstâncias, manifestar-se apenas 
pela rapidez ou lentidão com que se desintegram. Como resultado final 
surgem homens inanimados, que já não podem ser compreendidos 
psicologicamente, cujo retorno ao mundo psicologicamente humano (ou 
inteligivelmente humano) se assemelha à ressurreição de Lázaro. Diante 

                                            
16 Sobre as atrocidades e torturas perpetradas no tempo do Gulag, ver também Dmitri Antonovich Volkagonov 
(2004, v. 2), com destaque ao capítulo denominado "O Monstro Stalinista".   
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disto, qualquer julgamento do bom senso serve apenas para justificar 
aqueles que acham "superficial" "deter-se em horrores". (ARENDT, 2004, p. 
491).    

 

Os campos de concentração surgem fora do contexto do Direito Penal 

normal, em que só as leis podem determinar os delitos e as penas. Não se 

configuram como uma prisão, já que numa prisão os condenados por delitos 

previstos em lei cumprem penas, podendo-se, como se sabe, considerar a pena de 

prisão seja como castigo reparador da ordem social violada; seja como oportunidade 

de reforma moral do condenado que o reabilita para a convivência social; seja como 

instrumento da prevenção geral de delitos, por força do papel intimidador da pena de 

prisão, não sendo esse o caso dos campos de concentração, que não se afirma com 

o propósito de reabilitar ninguém e não são um instrumento de prevenção de delitos, 

inclusive porque não representam castigo previsível para um crime definido (LAFER, 

2001, p. 110). 

 

1.3 A PROSCRIÇÃO LEGAL DA TORTURA NO CENÁRIO INTERNACIONAL A 

PARTIR DA EXPERIÊNCIA NAZISTA. SURGIMENTO DA ONU E DE SEUS 

INSTRUMENTOS FORMAIS DE RECONHECIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA, 

DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E DE COMBATE À TORTURA 

   

Com o final da Segunda Grande Guerra e o conhecimento dos suplícios e 

atrocidades havidos no período da administração nazista na Alemanha, foi quase 

imediata a reação no sentido de se tentar mais uma vez proscrever e prevenir a 

prática da tortura, o que se deu através da criação de mecanismos transnacionais. 

Disso cuidou a ONU, com sua Carta, suas decisões, resoluções, recomendações, 

convenções e normas técnicas, que sucederam a Segunda Grande Guerra Mundial. 
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Foi apenas depois dessa guerra que o problema dos direitos humanos 

passou da esfera nacional para a internacional, envolvendo - pela primeira vez na 

história - todos os povos (BOBBIO, 2004b, p. 66). Assim, na seqüencia, pode-se 

afirmar que o direito de não ser submetido à tortura, enquanto declaração 

explicitamente formalizada, só veio a aparecer em documentos internacionais e, 

destarte, no elenco formal dos denominados direitos humanos, no período do pós- 

segunda guerra mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

ONU, redigida sob o impacto das atrocidades do holocausto nazista, que trouxe à 

tona, mais uma vez, uma experiência embalsamada por sofrimentos de seres 

humanos (TEIXEIRA, 2004, p. 33)17. 

A partir do surgimento da Organização das Nações Unidas e da 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito internacional 

dos direitos humanos18 começa a dar ensejo à produção de inúmeros tratados 

internacionais destinados a proteger os direitos básicos dos indivíduos. Trata-se, no 

dizer de Mazzuoli (2006, p. 489), "de uma época considerada como verdadeiro 

marco divisor do processo de internacionalização dos direitos humanos".  

                                            
17 Cuida-se da internacionalização da proteção dos direitos humanos, que a partir de então se tornou medida de 
urgência entre os povos. Assim, consoante Pérez Luño (apud BURIHAN, 2008, p. 40), "El processo de 
formulación positiva de los derechos humanos ha rebasado, en nuestros días, el ámbito del derecho interno para 
plantearse también como una exigencia del derecho internacional. El fenómeno se halla íntimamente ligado ao 
del reconocimiento de la subjetividad jurídica del individuo por el derecho internacional. En efecto, solo cuando 
se concibe la posibilidad de que la Comunidad internacional y sus órganos puedan entender de cuestiones que 
afectan no tanto a los derechos de los Estados en cuando teles, sino a los de sus miembros, cabe plantear un 
reconocimiento a escala internacional de los derechos fundamentales. De otro modo, si se mantuviese como 
absoluto el principio da soberanía estatal, las posibles violaciones de los derechos humanos cometidos por el 
Estado contra sus ciudadanos o una parte de ellos (minorías étnicas, lingüísticas o religiosas…), o contra las 
personas que residen en su territorio (piénsese, por ejemplo, en los apátridas e las comunidades de trabajadores 
extranjeros), carecerían de relevancia jurídica internacional." 
18 Cuja expressão conota a disciplina encarregada de estudar o conjunto de normas internacionais, 
convencionais e consuetudinárias, em que são estipulados o comportamento e os benefícios que as pessoas ou 
grupos de pessoas podem esperar ou exigir dos governos, tendo por objeto de estudo "o conjunto de normas 
previstas pelas declarações, tratados ou convenções sobre direitos humanos adotados pela Comunidade 
Internacional em nível universal e regional, aquelas normas internacionais que consagram os direitos humanos 
(MAZZUOLI, 2006, p. 487). Trata-se, destarte, de um direito do pós-guerra, nascido em decorrência dos horrores 
cometidos pelos nazistas durante o período de 1939 a 1945, que foi marcado por inúmeras violações de direitos 
humanos. A partir desse momento histórico, cujo saldo maior foi onze milhões de mortos (sendo seis milhões de 
judeus), no decorrer desses anos, a sociedade internacional dos Estados viu-se obrigada a iniciar a construção 
de uma normatividade internacional eficaz, a fim de resguardar e proteger esses direitos, até então inexistentes 
(MAZZUOLI, op. cit., p. 488).      
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Algumas palavras sobre a ONU, especialmente em relação ao contexto 

histórico da sua gênese e missão, se fazem pertinentes.   

A Guerra Mundial de 1939 a 1945 costuma ser apresentada como a 

conseqüência de falta de solução, na Conferência Internacional de Versalhes, das 

questões suscitadas pela Primeira Guerra Mundial e, portanto, de certa forma, com a 

retomada das hostilidades interrompidas em 1918. Essa interpretação é plausível, 

assume Comparato (2007, p. 213), "mas deixa na sombra o fato de que o conflito 

bélico deflagrado na madrugada de 1º de setembro de 1939, com a invasão da 

Polônia pelas forças armadas da Alemanha nazista, diferiu profundamente da guerra 

de 1914 a 1918", e explica:  

[...] não tanto pelo maior número de países envolvidos e a duração mais 
prolongada do conflito - seis anos, a partir das primeiras declarações oficiais 
da guerra -, quanto pela descomunal cifra das vítimas. Calcula-se que 60 
milhões de pessoas foram mortas durante a 2ª Guerra Mundial, a maior 
parte de civis, ou seja, seis vezes mais do que no conflito do começo do 
século, em que as vítimas, em sua quase totalidade, eram militares. Além 
disso, enquanto a guerra do início do século provocou o surgimento de 
cerca de 4 milhões de refugiados, com a cessação das hostilidades na 
Europa, em maio de 1945, contavam-se mais de 40 milhões de pessoas 
deslocadas, de modo forçado ou voluntário, dos países onde viviam em 
meados de 1939. 

 

Associado a isso existe ainda o fato de que a qualidade das duas guerras 

foi bem distinta. A primeira desenrolou-se nos moldes clássicos das guerras 

anteriores, pelas quais os Estados procuravam alcançar conquistas territoriais, sem 

escravizar ou aniquilar os povos inimigos. A segunda, diferentemente, foi deflagrada 

com base em proclamados projetos de subjugação de povos considerados 

inferiores, ao que se deve acrescentar o seu trágico final com o lançamento da 

bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, em 06 e 09 de agosto de 1945, que 

redundou na morte instantânea de 160 mil pessoas, além dos milhares que viriam a 

morrer em conseqüência das doenças provocadas pelas radiações (COTRIM, 2000, 

p. 404), com o que as consciências se abriram, enfim, para o fato de que a 
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sobrevivência da humanidade exigia a colaboração de todos os povos na 

renegociação das relações internacionais, com base no respeito incondicional à 

dignidade humana (COMPARATO, 2007, p. 214). 

Aduzindo sobre essa questão, Hobsbawm (2003, p. 59) informa que    

[...] a Primeira Guerra não resolveu nada. As esperanças que gerou de um 
mundo pacífico e democrático de Estados nação sob a Liga das Nações19; 
de um retorno à economia mundial de 1913; mesmo (entre os que 
saudaram a revolução russa) de capitalismo mundial derrubado dentro de 
anos ou meses por um levanta dos oprimidos - logo formam frustradas. O 
passado estava fora de alcance, o futuro fora adiado, o presente era 
amargo, a não ser por uns poucos anos passageiros em meados da década 
de 1920.   

 

Pois bem, a Organização das Nações Unidas foi criada em junho de 

1945, quando representantes de 51 países formaram seu tratado-fundação20, que é 

sua Carta Orgânica, assinada em 26 de junho de 1945, com vigência internacional 

em 24 de outubro do mesmo ano21. A ONU nasceu com a vocação de se tornar a 

organização da sociedade política mundial, a que deveriam pertencer, 

necessariamente, todas as nações do globo empenhadas na defesa da dignidade 

humana (MAZZUOLI, 2006, p. 334).   

A partir de então, pelo menos sob uma perspectiva idealístico-formal, a 

concepção de que o respeito ao ser humano deve ocupar o epicentro de toda e 

qualquer atividade desenvolvida pelas estruturas sociais de poder parece ter 

                                            
19 Ou Sociedade das Nações. Foi uma organização internacional, a princípio idealizada em janeiro de 1919, em 
Versalhes, nos subúrbios de Paris. Inicialmente, as potências vencedoras do conflito da Primeira Guerra Mundial 
se reuniram nessa data, para negociar um acordo de paz. Um dos pontos do amplo tratado referiu-se à criação 
de um grêmio internacional, cujo papel seria o de assegurar a paz. Em 28 de julho de 1919, foi assinado o 
Tratado de Versalhes, cuja sede passou a ser na cidade de Genebra, na Suíça. No entanto, passou a existir 
oficialmente em 10 de janeiro de 1920, quando a Alemanha, um dos países conflitantes da Primeira Guerra, 
passou a constar na sede. Em setembro de 1939, Adolf Hitler desencadeou a Segunda Guerra Mundial. A Liga 
das Nações, tendo fracassado em manter a paz no mundo, foi dissolvida (MAZZUOLI, 2006, passim).   
20 Em 2005 já eram 191 o número de Estados-membros das Nações Unidas (MAZZUOLI, 2006, p. 335).   
21 E foi com o advento da Carta das Nações Unidas que o Direito Internacional dos Direitos Humanos começou a 
verdadeiramente se desenvolver e a se efetivar como ramo autônomo do Direito Internacional Público. Antes, 
não existia uma normatização específica que protegesse os indivíduos na condição de seres humanos, embora a 
carta não defina o conteúdo desses direitos - o que só foi corrigido três anos depois, com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, que veio a definir com precisão o elenco dos "Direitos Humanos e Liberdades 
Fundamentais" a que se referiam os arts. 1º, § 3º, 13, 55, 56, 62, 68 e 76 da Carta - mas nem por isso se pode 
entender que os mesmos não são obrigatórios, sendo obrigação dos Estados entendê-los como regras jurídicas 
universais, e não como meras declarações de princípios (MAZZUOLI, 2006, p. 517-518).      
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recebido um colorido de dogma intangível. Essa constatação, conforme Garcia 

(2008, p. 125), não foi setorial, mas  

[...] rompeu as fronteiras de cada Estado de Direito, disseminou-se pelo 
globo e, em refluxo, afrouxou as amarras do aparentemente indelével 
conceito de soberania, subtraindo do Estado a disponibilidade normativa e 
exigindo o imperativo respeito a valores essenciais ao ser humano.      

 

O horror engendrado pelo surgimento dos Estados totalitários e a prática 

de tortura em massa suscitou em toda parte a consciência de que, sem o respeito 

aos direitos humanos, a convivência pacífica das nações tornava-se impossível 

(COMPARATO, 2007, p. 214). De outro modo, pode-se dizer que o legado do 

Holocausto ensejou a internacionalização dos direitos humanos, dada a 

preocupação que gerou na consciência coletiva mundial de que a falta de uma 

arquitetura internacional de proteção de direitos, com vistas a impedir atrocidades 

daquela monta viessem a ocorrer novamente, sendo nesse contexto que o chamado 

direito internacional dos direitos humanos se solidifica (MAZZUOLI, 2006, p. 488).    

A ONU é composta por dois tipos de membros: os originários e os 

admitidos (ou eleitos). A matéria vem regulada no Capítulo II da Carta das Nações 

Unidas (arts. 3º ao 6º). Os chamados membros originários são aqueles cinqüenta e 

um Estados que estiveram presentes à Conferência de São Francisco e ali 

assinaram (e posteriormente ratificaram) a Carta. O Brasil é membro originário das 

Nações Unidas.  

Nos termos do art. 4º da Carta da ONU, a admissão como membro das 

Nações Unidas está aberta "a todos os Estados amantes da paz que aceitarem as 

obrigações" ali contidas22.  Nesse caso, a admissão como membro das Nações 

Unidas fica condicionada a três condições, a saber: a) ser um Estado amante da 

                                            
22 Eis o texto, exatamente: "A admissão como membro das Nações Unidas fica aberta a todos os outros Estados 
amantes da paz que aceitarem as obrigações contidas na presente Carta e que, a juízo da Organização, 
estiverem aptos e dispostos a cumprir tais obrigações". 
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paz; b) aceitar as obrigações impostas pela Carta e c) estarem aptos e dispostos a 

cumpri-las.  

Para alcançar os objetivos contidos em sua Carta, as Nações Unidas 

foram organizadas em diversos órgãos, dentre os quais, nos termos do art. 7º, os 

principais são: a Assembléia-Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional 

de Justiça, o Conselho de Tutela, o Secretariado e o Conselho Econômico e Social.  

A Assembléia-Geral se manifesta por meio de resoluções ou 

recomendações, de efeito não-vinculante aos seus Estados-membros, no que difere 

das decisões do Conselho de Segurança, que tem força cogente e são de 

cumprimento obrigatório23.   

Durante a sessão de 16 de fevereiro de 1946 do Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas, ficou estabelecida a criação de uma Comissão de 

Direitos Humanos da ONU24, com a incumbência de desenvolver seu trabalho em 

três etapas. Na primeira, elaboraria uma declaração de direitos humanos, de acordo 

com o disposto no artigo 55 da Carta das Nações25. Em seguida deveria produzir, no 

dizer de um dos delegados presentes na reunião, "um documento juridicamente 

mais vinculativo do que uma mera declaração", documento este que haveria de ser 

um tratado ou convenção internacional. Finalmente, ainda nas palavras do mesmo 

delegado, seria preciso criar "uma maquinaria adequada para assegurar o respeito 

                                            
23 Por força do disposto em seu artigo 25, que tem a seguinte redação: "Os membros das Nações Unidas 
concordam em aceitar e aplicar as decisões do Conselho de Segurança, de acordo com a presente Carta."  
24 Essa Comissão foi substituída em 15 de março de 2006 pelo atual Conselho de Direitos Humanos, aprovado 
pela Assembléia-Geral. O novo Conselho tem agora quarenta e sete membros, para um mandato de três anos, 
não renovável após dois mandatos consecutivos; número menor do que tinha a antiga Comissão de Direitos 
Humanos. A criação do Conselho, em substituição ao antigo órgão decorreu, consoante Mazzuoli (2006, p. 341), 
"da necessidade de dar melhor (e concreta) aplicabilidade aos princípios de Direitos Humanos universalmente 
reconhecidos (universalidade, indivisibilidade, interdependências e inter-relacionaridade)". 
25 Do teor seguinte: "Art. 55. Como o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações 
pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da 
autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e 
condições de progresso e desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas internacionais 
econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter educacional; e c) o respeito 
universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 
língua e religião. (COMPARATO, 2007, p. 223).  
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aos direitos humanos e tratar os casos de sua vinculação" (COMPARATO, 2007, p. 

225). 

A primeira etapa foi concluída pela Comissão em 18 de junho de 1948, 

com um projeto de Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada pela 

Assembléia Geral em 10 de dezembro do mesmo ano. A segunda completou-se 

apenas em 1966, com a aprovação de dois Pactos: um sobre Direitos Civis e 

Políticos e outro sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Antes disso, a 

Assembléia Geral aprovou várias convenções sobre direitos humanos. A terceira 

etapa, consistente na criação de mecanismos capazes de assegurar a universal 

obediência desses direitos, ainda não foi completada. Por enquanto, o que se 

conseguiu foi instituir um processo de reclamação junto à Comissão de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, objeto de Protocolo facultativo, anexo ao pacto sobre 

direitos civis e políticos.   

Tecnicamente, conforme acentua Comparato (2007, p. 226-227), a 

Declaração da ONU "é uma recomendação que a Assembléia Geral das Nações 

Unidas faz aos seus membros (Carta das Nações Unidas, artigo 10)", de modo que, 

nessas condições, aduz o mesmo autor:  

[...] costuma-se sustentar que o documento não tem força vinculante, sendo 
por essa razão que a Comissão de Direitos Humanos concebeu-a, 
originalmente, como uma etapa preliminar à adoção ulterior de um pacto ou 
tratado internacional sobre o assunto.  

 

Sobre o poder normativo da ONU, José Cretella Neto (2007, p. 340) 

assume a seguinte posição:  

Ainda que não claramente expresso o poder normativo das organizações no 
tratado, a consecução de suas finalidades pode exigir que elaborem regras 
jurídicas, o que se entenderá autorizado recorrendo ao princípio dos 
poderes implícitos. Depreende-se tal permissivo de comandos como o do 
Artigo 131. a da Carta da ONU, que estipula que a "Assembléia Geral 
iniciará estudos e fará recomendações, destinadas a promover a 
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cooperação internacional no território político e incentivar o 
desenvolvimento progressivo do direito internacional e a sua codificação"26.        

  

No texto da Carta das Nações, não existe menção explícita contra a 

tortura, embora disso se possa cogitar pela referência que contém sobre a dignidade 

e o valor do ser humano como direito fundamental. Tal se encontra precisamente no 

preâmbulo, nestes termos:  

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações 
vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço de nossa 
vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos 
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, 
na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como nas 
nações grandes e pequenas [...] (Comparato, 2007, p. 218-219) (grifo 
nosso). 

 

Pelo menos dois esclarecimentos nos parecem necessários a essa altura. 

O primeiro diz respeito ao uso das expressões "direitos do homem", "direitos 

humanos" e "direitos fundamentais", costumeiramente utilizadas equivocadamente 

como sinônimas, e o segundo no sentido de destacar qual (das várias possibilidades 

de) concepção da dignidade humana foi albergada pela Declaração Universal da 

ONU, valendo destacar que os dois temas se imbricam mutuamente, e mais ainda 

com o da tortura, notadamente no que diz respeito à sua proscrição legal, tanto no 

âmbito internacional como no plano da normatização nacional que lhe é correlata. 

Pois bem, consoante Sarlet (2007, p. 36), o que se costuma designar 

"direitos do homem" deve-se entender como direitos naturais que ainda não estão 

positivados; ao que se designa "direitos humanos" como direitos positivados na 

esfera internacional e a alusão "direitos fundamentais" àqueles direitos já 

reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo direito constitucional interno de cada 

Estado. 
                                            
26 O mesmo autor lembra ainda que "embora seja freqüentemente colocada em dúvida a capacidade das 
organizações de elaborarem normas jurídicas, não parece haver inconveniente em admitir que possam fazê-lo. 
Outra é a situação ao se examinar a questão de em que medida a norma criada pode ser imposta aos Estados e 
demais sujeitos de Direito Internacional" (grifo nosso).  
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Tratando desse problema, anunciado sob a forma interrogativa de "como 

reconhecer vigência efetiva dos Direitos Humanos?" Comparato (2007, p. 58) conclui 

na mesma direção de Sarlet. Ele aduz, primeiramente, assim:   

É ai que se põe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica germânica, 
entre direitos humanos e direitos fundamentais (Grundrechte). Estes últimos 
são os direitos humanos reconhecidos como tal pelas autoridades às quais 
se atribui o poder político de editar normas, tanto no interior dos Estados 
quanto no plano internacional; são os direitos humanos positivados nas 
Constituições, nas leis, nos tratados internacionais.  

 

Ao que sucede a explicação de que "o reconhecimento oficial de direitos 

humanos, pela autoridade política competente, dá muito mais segurança às relações 

sociais", na medida em que ele exerce, também, "uma função pedagógica no seio da 

comunidade, no sentido de fazer prevalecer os grandes valores éticos, que, sem 

esse reconhecimento oficial, tardariam a se impor na vida coletiva". 

Nesse diapasão, é de se destacar que praticamente todo o sistema das 

Nações Unidas foi estabelecido com base no princípio da segurança coletiva 

mundial, segundo o qual a paz internacional só pode ser alcançada respeitando-se 

certos parâmetros mínimos de convivência entre os Estados, entre eles a segurança 

e a proteção dos direitos humanos, que retiram o seu suporte de validade da 

dignidade da qual toda e qualquer pessoa é portadora, em consonância com o que 

estabelece o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem 

assim, e mais explicitamente, o seu Preâmbulo27.  

O princípio, segundo o qual se deve promover a defesa dos direitos 

humanos e, por via de conseqüência, encampar como correta sua proscrição, 

tornou-se um dos lugares-comuns de nossa época. Às vezes, a universalidade dos 

                                            
27 A parte do Preâmbulo em questão está assim redigida: "Considerando que o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo [...]". O art. 1º, por seu turno, está vazado nos seguintes termos: "Todas 
as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir 
em relação umas às outras com espírito de fraternidade."  
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direitos humanos tem sido contestada: diz-se que aqueles proclamados 

historicamente são eurocêntricos e inapropriados, ou apropriados apenas em parte, 

para outras culturas ou circunstâncias. Assim, são propostas listas alternativas, ou 

parcialmente alternativas. Diz-se, às vezes, que as listas históricas são curtas 

demais, e então se propõem novos direitos humanos, de segunda, terceira e quarta 

gerações. Às vezes, ainda, diz-se que o recurso aos direitos humanos, ou a 

linguagem em que é externado, é inútil ou contraproducente em campanhas ou lutas 

particulares, como por exemplo, melhorar a condição dos menores, digamos, ou 

para promover o desenvolvimento do chamado Terceiro Mundo. Mas quase ninguém 

rejeita explicitamente o princípio de defesa dos direitos humanos, e muito menos 

ainda que se condene a prática da tortura. Assim, em certo sentido, ele é aceito 

quase em toda parte. É também violado quase em toda parte, embora muito mais 

em alguns lugares do que em outros. Daí a necessidade de organizações como a 

ONU e a Anistia Internacional28. Todavia, como nos lembra pertinentemente Steven 

Lukes (2006, p. 394), mesmo quando fingida, essa aceitação é muito importante, 

pois que dá a essas organizações um impulso político que não teriam em situações 

de outro modo pouco prometedoras29.      

                                            
28 Nascida em 28 de Maio de 1961. Sua criação teve origem numa notícia publicada no jornal inglês "The 
Observer" em que era referida a prisão de dois estudantes portugueses por terem gritado "Viva a Liberdade!" na 
via pública. O advogado britânico Peter Benenson lançou então um apelo no sentido de se organizar uma ajuda 
prática às pessoas presas devido às suas convicções políticas ou religiosas, ou em virtude de preconceitos 
raciais ou lingüísticos. Um mês após a publicação do apelo, Benenson já havia recebido mais de mil ofertas de 
ajuda para coletar informações sobre casos, divulgá-las e entrar em contato com governos. Dez meses depois, 
representantes de cinco países estabeleciam as bases de um movimento internacional. 
O primeiro presidente do Comitê Executivo Internacional da organização (1963 a 1974) foi Sean MacBride, que 
foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 1974. 
29 Lukes nos convida, em suas reflexões, a indagar sobre como seria um mundo sem o princípio dos direitos 
humanos e imagina uma série de lugares onde o princípio em questão é desconhecido ─ lugares que não são 
utópicos nem distópicos ─ aduz ─ mas, antes, lugares que, sob outros aspectos, são tão atraentes quanto os 
que gostaríamos, "em que, porém, falta simplesmente aquele aspecto particular cuja peculiaridade esperamos, 
com isso, entender melhor". Segue-se daí uma interessantíssima classificação do debate em torno dos direitos 
humanos em cinco abordagens, que ele descreve como "tipos ideais" weberianos. A primeira, dos utilitarianos, 
definia os direitos humanos como "a maior felicidade para o maior número"; mais recentemente, porém, tem 
medido esses princípios em termos de eficiência tecnológica. A segunda, a dos comunitarianos, ao considerar as 
crenças e práticas de todas as subcomunidades como igualmente válidas, sustenta que não existem princípios 
de direitos humanos universalmente válidos. A terceira, a dos proletárianos, encara os direitos humanos a partir 
de uma perspectiva de classe social. O caso, o conflito em torno dos direitos reflete a divisão do trabalho e a 
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No que diz respeito à dignidade humana, a Declaração Universal da ONU, 

como vimos no penúltimo parágrafo, não parece deixar dúvidas no sentido de tê-la 

acolhido na configuração que dela de faz enquanto algo inerente ao ser humano, o 

que revela os contornos incontestáveis de uma concepção ontológica do termo.  

Aceitar o caráter ontológico da dignidade implica, conforme Aparisi (2006, 

p. 170), "considerarla, en cierta medida, como un axioma. Esta condición ya se 

advierte al estudiar la mismas raíces etimológicas del término", ao que acrescenta as 

seguintes explicações:     

El referido carácter ontológico, y evidente por sí mismo, de la dignidad no 
implica que para su comprensión no sea necesaria la experiencia, ya que se 
parte del presupuesto de que no existen ideas innatas. Además, en relación 
al principio de la dignidad puede afirmarse que, aunque se trata, en 
realidad, de un concepto metafísico, posee ciertas manifestaciones 
fenoménicas. Por ello, aunque con ciertas limitaciones, es posible acercarse 
al significado y posibles consecuencias prácticas que se derivan de esto 
principio.       

   

Aparisi inclui em suas reflexões, em torno da dignidade do ser humano, a 

nomeação de algumas de suas características e conseqüências. Com suas 

palavras:  

 He afirmado que dignidad es un término que se aplica al ser humano para 
señalar una peculiar calidad de ser, para expresar que es persona y no sólo 
individuo. Cuando se sostiene que el hombre es un ser digno, se quiere 
manifestar que es persona, y nunca puede ser «cosificado», o utilizado 
como un mero instrumento, al servicio de fines que le son ajenos. . Su 
calidad, o excelencia en el ser, remite a la idea de fin en sí mismo y, en 
consecuencia, a la necesidad de un respeto incondicionado. Se trata, en 
definitiva, de distinción clásica entre sujeto y objeto o, dicho con otros 
términos, entre persona y cosa (APARISI, 2006, p. 171). 
       

                                                                                                                                        
distribuição desigual dos bens econômicos entre os indivíduos e as nações. A quarta, a dos libertarianos, avalia 
os direitos humanos em termos do seu valor de mercado e da relação custo-benefício e nutre uma desconfiança 
fundamental para com o Estado. Todas essas perspectivas são rejeitadas por Lukes, que propugna uma quinta, 
a abordagem igualitária, que defende as liberdades básicas, o império da lei, a tolerância e a igualdade de 
oportunidades, tudo isso garantido pela Constituição, independentemente de religião, de classe, de etnia ou de 
gênero (ISHAY, 2006, p. 34).             
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Concluindo, lembra que foi Kant o filósofo que expressou com maior 

intensidade essas idéias30. De fato, é na Metafísica dos Costumes que as 

encontramos bem delineadas, precisamente na passagem em que Kant, perquirindo 

sobre alguma coisa cuja existência em si mesma tenha valor absoluto e que, como 

fim em si mesma, possa ser a base de leis determinadas, de modo que nessa coisa, 

e só nela, possa se identificar a base de um possível imperativo categórico, ou seja, 

de uma lei prática, responde a si mesmo da seguinte maneira:    

O homem, e, de uma maneira geral todo ser racional, existe como fim em si 
mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. 
Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele 
mesmo com nas que se dirigem // a outros seres racionais, ele tem sempre 
de ser considerado simultaneamente como fim (KANT, 2005, p. 68).  

 

A isso sucede a distinção que Kant faz entre pessoa e coisa, nos 

seguintes termos:  

 [...] Portanto, o valor de todos os objetos que possamos adquirir pelas 
nossas ações é sempre condicional. Os seres cuja existência depende, não 
em verdade da nossa vontade, mas da natureza, têm contudo, se são seres 
irracionais, apenas um valor relativo como meios e por isso se chamam 
coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a sua 
natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer como algo que 
não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita 
nossa medida todo o arbítrio (e é um objeto de respeito). Esses não são 
portanto meros fins subjetivos cuja existência tenha para nós um valor como 
efeito de nossa ação, mas sem fins objetivos. (KANT, 2005, p. 69). 
 

Para além das extensas e candentes discussões de cunho filosófico que a 

dignidade da pessoa humana demanda, que não é do nosso propósito, e nem se 

poderia, abarcar neste trabalho, o fato é que esta ─ a dignidade da pessoa humana 

─ continua, talvez mais do que nunca, a ocupar um lugar central no pensamento 

político, e jurídico, haja vista sua explícita referência e qualificação como valor 

fundamental da ordem jurídica nacional31, como de resto na maioria das ordens 

                                            
30 A autora aborda, no trabalho consultado, outras concepções da dignidade humana, a exemplo das 
perspectivas trabalhadas nos títulos "La reducción de la dignidad a la libertad y a la autonomía de la voluntad"; 
"La reducción de la dignidad a la «calidad de vida».     
31 Como previsto no inc. III do art. 1º da Constituição Federal.  
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constitucionais, pelo menos para as que nutrem a pretensão de constituírem um 

Estado democrático de Direito32 (SARLET, 2007, p. 39).          

Assim, sem que de nenhuma maneira se esteja minimizando o relevo das 

implicações filosóficas que gravitam em torno da afirmação da dignidade humana, 

notadamente no que diz respeito à possibilidade efetiva, ou não, de sua justificação, 

nossa prioridade é no sentido de enfocá-la mais sob a perspectiva da dogmática, 

enquanto viés que fundamenta, no âmbito da normatização jurídica nacional e 

internacional, a proscrição da tortura.   

Nesse sentido, valem as seguintes ponderações de Bobbio (2004b, p. 38-

53) em torno dos "direitos do homem" e, ipso facto, sobre a dignidade humana: a) de 

que "a Declaração Universal representa consciência histórica que a humanidade tem 

dos próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX, é uma síntese 

do passado e uma inspiração para o futuro"; e b) de que "valores últimos como os 

que são buscados pelos direitos humanos não se justificam, o que se faz é assumi-

los".  

De notar que o mesmo Bobbio, a despeito de bem argumentar sobre a 

pertinência da relativização dos direitos humanos, dada a heterogeneidade e 

volatilidade histórica do seu elenco, queda em aceitar como natural e pacífica a 

intolerância em torno da escravidão e da tortura, colhendo-as como práticas não 

                                            
32 No sentido forte ou substancial, conforme a seguinte explicação e distinção de Ferrajoli (2006, p. 416): "A 
expressão `Estado de Direito´ é utilizada normalmente com dois significados diversos que é oportuno manter 
rigorosamente distintos. Em sentido amplo ou fraco ou formal, ela designa qualquer ordenamento no qual os 
poderes públicos são conferidos pela lei e exercidos nas formas e com os procedimentos por ela estabelecidos. 
Nesse sentido, corresponde ao uso alemão `Rechtsstaat´, são Estados de Direito todos os ordenamentos 
jurídicos modernos, inclusive os mais não-liberais, nos quais os poderes públicos têm uma fonte e uma forma 
legal. Em um segundo sentido, forte ou substancial, `Estado de Direito´ designa, ao contrário, aqueles 
ordenamentos nos quais os poderes públicos estão igualmente sujeitos à (e por isso limitados ou vinculados 
pela) lei, não apenas quanto às formas, ma também quanto aos conteúdos do seu exercício. Nesse significado, 
são Estados de Direito aqueles ordenamentos no quais todos os poderes, inclusive o Legislativo, estão 
vinculados ao respeito de princípios substanciais, estabelecidos costumeiramente por normas constitucionais, 
como a separação dos poderes e os direitos fundamentais".      
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admitidas contra qualquer ser humano, sem limitações ou exceções de espaço e/ou 

de tempo, futuro. Eis suas palavras nesse sentido:  

Inicialmente, cabe dizer que entre os direitos humanos, como já se 
observou várias vezes, há direitos com estatutos muito diversos entre si. Há 
alguns que valem em qualquer situação e para todos os homens 
indistintamente: são os direitos acerca dos quais há a exigência de não 
serem limitados nem diante de casos excepcionais, nem com relação a esta 
ou àquela categoria, nem mesmo restrita, de membros do gênero humano 
(é o caso, por exemplo, do direito de não ser escravizado e de não sofrer 
tortura) Esses direitos são privilegiados porque não são postos em 
concorrência com outros direitos, ainda que também fundamentais. 
(BOBBIO, 2004, p. 40, grifo nosso).                 

 

O autor observa, porém, que "até entre os chamados direitos 

fundamentais, os que não são suspensos em nenhuma circunstância, nem negados 

para determinada categoria de pessoas, são bem poucos"; em outras palavras, que 

são bem poucos os direitos considerados fundamentais que não entram em 

concorrência com outros direitos também considerados fundamentais, e que, 

portanto, não imponham, em certas situações e em relação a determinadas 

categorias de sujeitos, uma opção. Assim, por exemplo, aduz Bobbio:  

Não se pode afirmar um novo direito em favor de uma categoria de pessoas 
sem suprimir algum velho direito, do qual se beneficiavam outras categorias 
de pessoas: o reconhecimento do direito de não ser escravizado implica na 
eliminação do direito de possuir escravos; o reconhecimento do direito de 
não ser torturado, implica a supressão do direito de torturar. (2004, p. 40, 
grifo nosso).  

 

Nesses casos, arremata: "a escolha parece fácil; e é evidente que 

ficaríamos maravilhados se alguém nos pedisse para justificar tal escolha 

(consideramos evidente em moral o que não necessita ser justificado)". 

Refletindo sobre essa questão Garcia (2008, p. 133) articula que  

[...] a exigência de integração do conceito de dignidade humana a partir de 
um juízo valorativo não impede sejam identificadas, a priori (ainda que a 
conclusão seja temporalmente variável), uma zona de certeza ou um núcleo 
fixo concebido in abstracto, vale dizer, dissociado da situação concreta que 
ensejará a projeção dos efeitos a ele inerentes.        
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A identificação desse núcleo fixo é realizada com maior facilidade a partir 

de uma análise sentimental, muito mais do que uma análise propriamente lógico-

racional, o que, segundo sua avaliação, encontra ressonância ─ embora tal assertiva 

seja aparentemente incompatível com o desenvolvimento de uma metodologia de 

estudo de ordem jurídica ─ na concepção de que os componentes de determinado 

agrupamento, em dado momento histórico, em maior ou menor medida, apresentam 

um conteúdo mínimo em sua escala de valores. Com isso, diz, "ainda que sejam 

inestimáveis as dificuldades na fundamentação do discurso, é facilmente sentida a 

sua correção".  

A partir disso, Garcia invoca a tortura e a escravidão como exemplos de 

práticas inaceitáveis para a maioria dos povos, prescindindo-se de qualquer 

justificativa, mas tão só pelo fato de que tais práticas aviltam a dignidade do ser 

humano. Eis suas palavras nesse sentido:    

É valor assente, independentemente de qualquer fundamentação e em 
praticamente todos os povos, que a escravidão e a tortura aviltam a 
dignidade, o mesmo ocorrendo com o não-fornecimento de medicamentos 
ou alimentos essenciais à sobrevivência humana, conclusão que se chega 
meramente por critérios intuitivos e independentes de um acurado espírito 
científico (GARCIA, 2008, p. 133).     

 

Esse valor comum, de indiscutível tendência à universalidade, em muito 

contribui para a paulatina sedimentação do respeito à dignidade humana, 

"permitindo a aproximação dos vetores que consubstanciam os valores que a 

integram, enquanto potência, e a sua projeção na realidade" (GARCIA, 2008, p. 

133).       

O sentimento do justo ─ pondera Garcia ─, inerente ao homo medius, 

possibilita a identificação prévia de comportamentos que, indiscutivelmente, 

prestigiam ou envilecem a dignidade humana, sendo daí que se fala que o prisma 

sentimental, na medida em que alcança conclusões similares sem a desgastante 
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preocupação com o complexo iter de fundamentação, tem suas vantagens em 

relação ao prisma lógico-racional. Não obstante, sustenta não ser "possível justificar 

um princípio fundamental do Estado ou um direito fundamental tendo como base, 

única e exclusivamente, sentimentos, por mais puros e relevantes que sejam". O 

método há de ser outro, adverte (GARCIA, 2008, p. 134).        

Não se pode deixar de reconhecer que o debate envolvendo os 

chamados "particularismos" culturais frente à universalização dos direitos humanos 

é, como afirma Trindade (1991, p. 303), um dos capítulos mais difíceis do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos contemporâneo. A polêmica central que nele se 

suscita gira em torno da resposta sobre serem os Direitos Humanos propriamente 

"universais" ou se devem ceder ao que estabelecem os sistemas políticos, 

econômicos, culturais e sociais vigentes em determinado Estado. O tema foi objeto 

de apreciação e uma das principais preocupações da ONU na II Conferência 

Mundial de Direitos Humanos de Viena, havida em 1993, cuja declaração que lhe 

sucedeu33, revigorando a memória da Declaração Universal de 1948, além de 

consagrar a tese universalista dos direitos humanos, fixou-lhe novos princípios, 

como os da indivisibilidade, interdependência e inter-relacionaridade. É o que se 

verifica da leitura do disposto no item 5 da Declaração, vazado nos seguintes 

termos:            

Todos os Direitos do homem são universais, indivisíveis, interdependentes 
e inter-relacionados. A comunidade internacional tem de considerar 
globalmente os Direitos do homem, de forma justa e equitativa e com igual 
ênfase. Embora se devam ter sempre presente o significado das 
especificidades nacionais e regionais e os antecedentes históricos, culturais 
e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas 
político, econômico e cultural, promover e proteger todos os Direitos do 
homem e liberdades fundamentais.  

 

                                            
33 Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm> Acesso 
em: 08 jun. 2008. Sobre a importância, relevância e divergências ideológicas havidas ao longo da Conferência, 
ver o bom e sucinto trabalho de José Augusto Lindgren Alves (1993). 
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A adoção do princípio da indivisibilidade implica que os direitos humanos, 

os direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais, não se 

sucedem em gerações, mas, ao contrário, se cumulam e se fortalecem ao longo dos 

anos. A aceitação do princípio da independência acarreta o entendimento de que os 

direitos do discurso liberal hão de ser sempre somados com o discurso social da 

cidadania. O acolhimento do princípio da inter-relacionaridade, por seu turno, intui a 

conclusão de que os direitos humanos e os vários sistemas internacionais de 

proteção não devem ser entendidos de forma dicotômica, mas, ao contrário, devem 

interagir em prol de sua garantia efetiva. Desse modo, a Declaração em tela deixa 

claro que as particularidades nacionais e regionais (assim como os diversos 

contextos históricos, culturais e religiosos dos Estados) não podem servir de 

justificativa para a violação ou diminuição desses mesmos direitos, de modo que a 

diversidade cultural (relativismo)34 não pode ser invocada para justificar violações 

aos direitos humanos  (MAZZUOLI, 2006, p. 523).        

Dito isso, voltemos aos principais textos internacionais que proscrevem e 

definem explicitamente a tortura; seja enquanto meio para galgar confissão em  

procedimento persecutório, seja enquanto fim, quando, então, a prática é plasmada 

na configuração de castigo exagerado. 

Comecemos com a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que, no seu art. 5º, estatui que "ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 

ou castigo cruel, desumano ou degradante"35. 

                                            
34 A doutrina relativista sustenta basicamente, que os meios culturais e orais de determinada sociedade devem 
ser respeitados, ainda que em detrimento da proteção dos direitos humanos nessa mesma sociedade. O 
entendimento aqui é no sentido de que não existe uma moral universal, e que o conceito de moral assim como o 
de direito devem ser compreendidos levando-se em conta o contexto cultural em que os mesmos se situam, 
sendo que o relativismo pode ser forte ou fraco. Quanto é forte, atribui à cultura a condição de fonte principal de 
validade das regras morais e jurídica. Quando é fraco, por sua vez, sustenta que a cultura pode ser um auxiliar 
importante na determinação de validade de uma regra de direito moral (MAZZUOLI, 2006, p. 522).      
35 Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/documentos_carta.php>. Acesso em: 05 jun. 2008.   
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Outro texto importante emanado da ONU, nesse sentido, vem de um dos 

Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 16 de dezembro de 1966, que 

desenvolveram pormenorizadamente o conteúdo da Declaração Universal de 1948. 

São eles: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ao primeiro, foi 

anexado um Protocolo Facultativo, atribuindo ao Comitê de Direitos Humanos, 

instituído pelo próprio pacto, competência para receber denúncias de violação de 

direitos humanos, formuladas por indivíduos contra qualquer dos Estados-Parte 

(COMPARATO, 2007, p. 279), dentre os quais está o Brasil, que ratificou a ambos 

através do Decreto Legislativo nº 226, de 12 de dezembro de 1991, promulgado pelo 

Decreto nº 592, de 06 de dezembro de 1992.  

Tanto um como o outro Pacto surgiram com a finalidade então premente 

de conferir dimensão técnico-jurídica à Declaração de 1948, tendo o primeiro deles 

(sobre Direitos Civil e Políticos) regulamentado os artigos 1º ao 21º da Declaração, e 

o segundo (sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) os artigos 22 a 28.  

Mazzuoli (2006, p. 526) explica que ambos esses tratados compõem hoje o núcleo-

base da estrutura normativa do sistema global de proteção dos direitos humanos, na 

medida em que "judicizaram", sob a forma de tratado internacional, os direitos 

previstos pela sobredita Declaração.   

A referência explícita à tortura está no Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos36, precisamente no seu artigo 7º, que tem a seguinte redação: 

Art. 7º Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamento 
cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter 
uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou 
científicas (MAZZUOLI, 2003, p. 457, grifo nosso).  

 

                                            
36 Que entrou em vigor, juntamente com o seu Protocolo Facultativo, em 23 de março de 1976, quando se 
alcançou o número de ratificações exigido pelo § 1º do art. 49, que tem a seguinte redação: "O presente Pacto 
entrará em vigor três meses três meses após a data do depósito, junto ao Secretário Geral da Organização das 
Nações Unidas, do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão" (MAZZUOLI, 2003, p. 467).    
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A ONU volta a normatizar sobre a tortura em 1975, com a Declaração 

sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura e outros tratamentos ou 

penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Assembléia Geral em 9 de 

dezembro, através da resolução 345237, quando pela primeira vez se verifica, no 

âmbito das Nações Unidas, uma definição precisa de tortura, inclusive 

diferenciando-a do que chama de "tratamento ou de pena cruel ou degradante". Por 

conta disso não seria demasiado afirmar que esse documento se erige como um dos 

mais importantes no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

relativamente à tortura, sendo primordial o entendimento de suas diretrizes para um 

entendimento abalizado sobre disciplina da Organização Mundial em torno da 

criminalização da prática da tortura.  

Pois bem, logo no primeiro artigo38, que é composto por dois parágrafos, 

a Declaração contempla o que se deve entender por tortura. Eis os seus termos:  

§ 1º. Sob os efeitos da presente declaração, será entendido por tortura todo 
ato pelo qual um funcionário público, ou outra pessoa a seu poder, inflija 
intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos graves, sendo eles 
físicos ou mentais, com o fim de obter dela ou de um terceiro informação ou 
uma confissão, de castigá-la por um ato que tenha cometido, ou seja, 
suspeita de que tenha cometido, ou de intimidar a essa pessoa ou a outras. 
Não serão consideradas torturas as penas ou sofrimentos que sejam 
conseqüência única da privação legítima da liberdade, ou sejam inerentes 
ou incidentais a esta, na medida em que estejam em acordo com as Regras 
Mínimas para o Tratamento dos Reclusos. (Grifos nossos) 

 

Ressalta-se, de logo, que apenas os agentes de Estado, mencionados 

como funcionários públicos, podem, nos termos da Declaração em tela, figurar como 

sujeitos ativos da tortura, ou seja, praticar a conduta tipificada como tal, de modo 

que, não sendo seu praticante um agente do estado, de tortura não se cuidará, pelo 

menos nos termos da sobredita Declaração. Em linguagem peculiar do direito penal, 

                                            
37 Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Prisioneiros/texto/texto_4.html>. Acesso em: 
06 jun. 2008.  
38 A Declaração é composta, no todo, por doze artigos. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Prisioneiros/texto/texto_4.html>. Acesso em: 09 jun. 2008.  
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significa dizer que a Declaração configurou a tortura como crime próprio, que se 

diferencia dos chamados crimes comuns pelo fato de exigir do sujeito ativo certa 

qualidade específica ou condição pessoal, que, no caso, é ser funcionário público. 

Além disso, o tipo foi previsto apenas com a configuração subjetiva do dolo, quando 

há intencionalidade do resultado, sendo-lhe estranhas as figuras culposas, em que o 

resultado, embora possível, não é cogitado pelo agente.     

Do texto, também se percebem, albergadas, tanto as figuras da tortura 

meio como da tortura pena. Com efeito, se se cogitar, de um lado, a hipótese em 

que o agente público inflige à vítima pena ou sofrimento(s) grave(s) com o intuito 

exclusivo de castigá-la, seja por um ato que tenha efetivamente cometido, seja por 

suspeita de que tenha cometido, ou ainda, apenas, por mera intimidação, estaremos 

diante da figura da "tortura pena". De outro lado, se a situação for a de que tais 

inflicções sejam perpetradas com a finalidade de obter, tanto da vítima como de 

terceiros, informações ou confissão, ai então estaremos diante da figura da tortura 

que denominamos "tortura meio", ensejada enquanto técnica de persecução ou de 

investigação, que é, diga-se de passagem, a mais condizente com o significado que 

a maioria das pessoas normalmente fazem sobre a tortura, conforme salientamos no 

início do capítulo, ao cuidar da semântica do termo .    

Por fim, a definição sob comento abre a possibilidade da prática da 

tortura, nos moldes que menciona, por interposta pessoa, ou seja, o funcionário 

público atua como um autor mediato especial, realizando a conduta típica, mas 

através de terceira pessoa que esteja sob seu poder.  

Cuida-se da figura denominada "autoria de escritório", em que aquele que 

concorre para o crime é autor do delito, e também o é o determinado por este 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2007, p. 582).  
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Esta forma de autoria, consoante esses mesmos autores, "pressupõe 

uma `máquina de poder´, que pode ocorrer tanto num Estado em que se rompeu 

com toda a legalidade, como numa organização paraestatal (um Estado dentro do 

Estado), ou como uma máquina de poder autônoma `mafiosa´, por exemplo", não se 

tratando de qualquer associação para delinqüir, e sim de uma organização 

caracterizada pelo aparato de seu poder hierarquizado, e pela fungibilidade de seus 

membros (se a pessoa determinada não cumpre a ordem, outro a cumprirá; o 

próprio determinador faz parte da organização). Como exemplo, Zaffaroni e 

Pierangeli (2007, p. 583) pinçam a "SS" no nacional-socialismo alemão, ou um 

Estado totalitário que se valha de um agente, para cometer um crime no exterior. Em 

tal hipótese, é indiscutível que tanto o executor como o determinador têm o domínio 

do fato, conquanto sejam ambos culpáveis, o que dá lugar à autoria mediata 

especial que marca, por assim dizer, esse tipo penal.  

A Declaração estabelece e tenta esclarecer a distinção entre a tortura e o 

que chama de "tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes"39, fixando 

que estes nada mais são do que uma forma agravada daquela, o que, na prática, é 

dizer pouco ou nada no sentido da distinção que se pretende40. Disso resulta que 

para uma parcela da doutrina trata-se de expressões sinônimas que exprimem 

apenas uma idéia de gradação ou escala na intensidade dos sofrimentos. Nesse 

sentido Carlos A. Mahiques (2003, p. 161, apud BURIHAN, 2008, p. 45), para quem  

                                            
39 No seu art. 2º, que tem a seguinte redação: "Todo ato de tortura ou outro tratamento ou pena cruel, desumano 
ou degradante constitui uma ofensa à dignidade humana e será condenado como violação dos propósitos da 
Carta das Nações Unidas e dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais Proclamados na Declaração 
Universal de Direitos Humanos."  
40 Para uma parcela da doutrina, trata-se de expressões sinônimas que exprimem apenas uma idéia de gradação 
ou escala na intensidade dos sofrimentos. Nesse sentido Carlos A. Mahiques (2003, p. 161, apud BURIHAN, 
2008, p. 45), para quem "Los textos internacionales generales de protección de los derechos humanos no 
definen ni la tortura ni las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No solamente no los definen sino 
que tampoco parecen distinguirlos, aunque sea cierto que un mismo hecho puede ser alternativa o 
simultáneamente calificado de tortura o de trato inhumano o degradante. Así, los términos `crueles´ e 
`inhumanos´ utilizados en los textos de las Naciones Unidas son sinónimos que traducen una idea de `grados´ o 
`escalones´ en la intensidad de los sufrimientos".   
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Los textos internacionales generales de protección de los derechos 
humanos no definen ni la tortura ni las penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. No solamente no los definen sino que tampoco parecen 
distinguirlos, aunque sea cierto que un mismo hecho puede ser alternativa o 
simultáneamente calificado de tortura o de trato inhumano o degradante. 
Así, los términos `crueles´ e `inhumanos´ utilizados en los textos de las 
Naciones Unidas son sinónimos que traducen una idea de `grados´ o 
`escalones´ en la intensidad de los sufrimientos.     

 

Para outros, como José Luis de La Cuesta Arzamendi (apud BURIHAN, 

2008, p. 16), a distinção, embora difícil, pode ser feita. Assim, no seu entendimento, 

a proibição dos tratamentos degradantes, ou seja, os que humilham gravemente o 

indivíduo ante os demais ou o obrigam a atuar contra a sua vontade ou consciência, 

serviria para proteger os indivíduos frente aos castigos corporais ou detenção 

humilhante, em condições materiais lamentáveis ou aptas a causar constrangimento 

e vexame. Os tratamentos desumanos, por seu turno, assim entendidos como 

aqueles que provocam grande sofrimento físico ou mental, tais como grande 

brutalidade durante o interrogatório policial, também se prestariam ao mesmo 

destino. Eis as palavras de La Cuesta nesse sentido:     

La prohibición de los "tratamientos degradantes" - esto es, los que humillan 
al individuo gravemente ante los demás o ante si mismo o le obligan a 
actuar contra su voluntad o conciencia - sirve a juicio de la jurisprudencia 
europea (fundamentalmente de la Comisione) para proteger a los individuos 
frente a los castigos corporales (disciplinarios o como pena) o respecto de 
un régimen de detención humillante y en lamentables condiciones 
materiales o lleno de medidas vejatorias de orden racista o comprometiendo 
gravemente la salud del detenido, pero también contra la discriminación 
racial, el descrédito social (transexual alemana que no lograba el 
reconocimiento jurídico de su nuevo sexo) o los castigos corporales 
acompañados de humillación pública o para la tutela de los derechos de 
detenidos y presos frente al tratamiento médico, determinadas condiciones 
de detención, medida vejatorias… Por su parte, la interdicción de los 
"tratamientos" inhumanos" - los que provocan grandes sufrimientos 
mentales o físicos injustificables que alcancen cierta intensidad -, junto a su 
ámbito natural de aplicación (brutalidades de "interrogatorio profundo", 
supuestos de aislamiento celular absoluto no justificado por razones de 
seguridad y de malos tratos a los detenidos), presente igualmente otras 
potencialidades.   

 

A matéria, pois, não é simples, cumprindo à doutrina e à jurisprudência 

especializadas sinalizar no sentido da melhor aplicação do dispositivo.  
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A Declaração em foco ainda proclama em seu artigo 2º que todo ato de 

tortura ou outro tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante constitui uma 

ofensa à dignidade humana e será condenado como violação dos propósitos da 

Carta das Nações Unidas e dos Direitos Humanos; que não poderão ser invocadas 

circunstâncias excepcionais, tais como estado de guerra ou ameaça de guerra, 

instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificativa 

de tais atos (art. 3º) e que, no treinamento da polícia e outros funcionários públicos 

responsáveis pelas pessoas privadas de sua liberdade, será assegurado que se 

tenha plenamente em conta a proibição da tortura e de outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes, propondo que essa proibição deverá ser 

incluída nas normas ou instruções gerais que sejam publicadas na relação com os 

deveres e funções de qualquer encarregado da custódia ou tratamento de tais 

pessoas (art. 5º), com o que sinaliza a necessidade de se dotar os agentes de 

polícia com uma formação/educação específica de direitos humanos.  

Por fim, a Declaração de 1975 estatui em seu art. 7º que todos os 

Estados devem assegurar que os atos de tortura definidos no seu artigo primeiro 

sejam tipificados nas respectivas legislações penais como crime de tortura, bem 

assim com ralação aos atos que constituem participação, cumplicidade, incitação ou 

tentativa para cometer tortura.  

 No ano de 1984, a tortura voltou a receber da ONU atenção e tratamento 

específicos, com a realização da Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, adotado pela resolução 39/46 da 

Assembléia Geral em 10.12.1984, que entrou em vigor em 26.07.1987, da qual o 

Brasil é também signatário, através do Decreto Legislativo nº 4, de 23 de maio de 

1989, promulgado pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991.  
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Nessa Convenção, em que é invocada a Declaração de 1975, se anuncia, 

como um de seus propósitos, o desejo de tornar mais eficaz a luta contra a tortura e 

outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que fora objeto da 

sobredita Declaração.  

Nela, de igual modo, se estabelece uma definição de tortura, que não 

discrepa da que fora cunhada na Declaração de 1975, mas antes a complementa 

aqui e ali41. A definição está entalhada no item 1, de 2, do art. 1º da Convenção, 

vazada nos seguintes termos:    

Para os fins desta Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo 
qual uma violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, é infligido 
intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter dela ou de uma 
terceira pessoa informações ou confissão; de puni-la por um ato que ela ou 
uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de 
intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa; ou por qualquer razão 
baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou 
sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa 
atuando no exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou 
com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como 
tortura as dores ou sofrimentos que sejam conseqüência, inerentes ou 
decorrentes de sanções legítimas.42 (Grifos nossos) 
   

O segundo item do artigo disciplina sobre a hipótese em que algum outro 

dispositivo, internacional ou nacional, delibere de maneira mais alargada sobre a 

tortura, quanto então, segundo a Convenção, sua normatização não deverá 

prejudicar esse eventual disciplinamento.  

A tortura continuou sendo tipificada como crime próprio na Convenção, tal 

qual o fizera a Declaração de 1975. No mais, relativamente a essa Declaração, 

agrega a possibilidade de autoria do tipo por pessoa que não seja efetivamente 

funcionário publico, mas simplesmente esteja no exercício das funções que lhes são 

inerentes, bem assim de terceira pessoa, por instigação ou com o consentimento do 

funcionário público.     

                                            
41 Tanto que, enquanto esta é composta de 33 artigos, a Declaração de 1975 tem apenas 12 artigos.   
42 Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/tortura/lex221.htm>. Acesso em: 09 jun. 2008. 
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A Convenção exclui explicitamente (no segundo item do seu art. 2º) a 

possibilidade de se justificar a tortura, e, destarte, a configuração de exclusão de 

culpabilidade, pelo argumento da existência de ordem de um funcionário superior ou 

de autoridade pública, alegação muito utilizada numa boa parte dos acusados no 

Tribunal de Nuremberg. Cuida-se do chamado "Princípio do Lider", em que a 

obediência devida e irrestrita é invocada como argumento de isenção de 

responsabilidade penal. Por esse princípio, no caso do julgamento em Nuremberg, 

toda a responsabilidade pelas atrocidades perpetradas durante o regime nazista na 

Alemanha se reverteria totalmente para Hitler, beneficiando, conseqüentemente, os 

acusados (GONÇALVES, 2004, p. 180-181).   

Especificamente sobre os interrogatórios em atividades de persecução, 

portanto nas situações de possibilidade de cometimento da figura da "tortura meio", 

a Convenção estabelece (em seu artigo 11) que cada Estado Parte signatário da 

Convenção deverá manter sob exame sistemático as regras, instruções, métodos e 

práticas de interrogatório, bem como disposições sobre detenção e tratamento das 

pessoas submetidas a qualquer forma de detenção ou prisão, em qualquer território 

sob a sua jurisdição, com o escopo de evitar qualquer caso de tortura. 

Ainda sobre a persecução e sobre os agentes estatais a ela vinculados, a 

Convenção estabelece (em seu artigo 10º) que cada Estado Parte deverá assegurar 

que a educação e a informação relativas à proibição da tortura sejam integralmente 

incorporadas no treinamento do pessoal civil ou militar responsável pela aplicação 

da lei, de pessoal médico, dos funcionários públicos e de outras pessoas que 

possam participar da detenção, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa 

submetida a qualquer forma de detenção ou prisão. 
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Com relação às ações nominadas pela Declaração de 1975 como de 

"tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante" não equivalentes à tortura, a 

Convenção faz referencia aos mesmos no item 1 do seu art. 16, estatuindo o 

compromisso de cada Estado Parte no sentido de impedir tais práticas em qualquer 

parte do território sob a sua jurisdição, nos mesmos moldes da tortura, por assim 

dizer, estrito senso43.  

A Convenção prevê (em seu artigo 17) a criação de um Comitê Contra a 

Tortura, com a finalidade de controlar a aplicação das normas que institui, 

estabelecendo no seu artigo 19 a obrigatoriedade dos Estados parte de 

apresentarem ao Comitê relatórios periódicos44 acerca das medidas que hajam 

tomado para dar cumprimento ao disposto na Convenção.  

Nos termos do artigo 20 da Convenção, o Comitê tem competência para 

receber informação e para abrir inquéritos relativamente a alegações de prática 

sistemática de tortura nos Estados Partes. O procedimento estabelecido pelo artigo 

tem duas características fundamentais: o seu caráter confidencial e a tentativa de 

cooperação com os Estados Partes em causa. A competência conferida ao Comitê 

nesse sentido, porém, é opcional, o que significa que, no momento da ratificação ou 

adesão à Convenção, um Estado pode declarar que a não reconhece. Nesse caso, e 

enquanto tal reserva não for retirada, o Comitê não poderá exercer os poderes que 

lhe são conferidos pelo artigo 20 em relação a tal Estado Parte45.  

                                            
43 O mencionado dispositivo está redigido nos seguintes termos: "1. Cada Estado Parte comprometer-se-á a 
impedir, em qualquer parte do território sob a sua jurisdição, outros atos que constituam tratamento ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes, que não equivalem a tortura, tal como definida no artigo 1º, quando tais atos 
forem cometidos por um funcionário público ou por outra pessoa no exercício de atribuições públicas, ou ainda 
por sua instigação ou com o seu consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, em particular, as obrigações 
contidas nos artigos 10, 11, 12 e 13, substituindo-se as referências à tortura por referências a outras formas de 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. "  
44 A periodicidade prevista é de quatro em quatro anos, sem prejuízo de outros relatórios que o Comitê solicitar.  
45 O Brasil, em 26 de junho de 2006, ratificou os Protocolos facultativos à Convenção, não apenas esse a que 
nos referimos, mas o que obriga o Estado membro a constituir um Comitê Nacional para Prevenção da Tortura.    
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Relativamente aos Estados que aceitarem o procedimento estabelecido 

no artigo 20, o Comitê tem competência para receber informação a respeito da 

existência da prática da tortura. Se o Comitê considerar que a informação recebida é 

fidedigna e contém indicações bem fundamentadas de que a tortura está a ser 

sistematicamente praticada no território de um Estado Parte da Convenção, convida 

esse Estado a consigo cooperar na análise da informação e, para esse fim, a 

apresentar as suas observações a tal respeito. Poderá também resolver solicitar 

informação adicional, quer aos representantes do Estado em causa, quer a 

organizações governamentais e não governamentais, bem como a indivíduos, tendo 

em vista a obtenção de novos elementos com base nos quais possa formar uma 

opinião. 

O Comitê iniciou os seus trabalhos em 1º de janeiro de 1988, tendo-se 

reunido pela primeira vez em Genebra, no mês de abril de 1988. Com algumas 

importantes exceções, as suas atribuições, competência e regras procedimentais 

foram definidas tendo por base o modelo dos outros comitês de controle de tratados 

das Nações Unidas em matéria de Direitos Humanos46, particularmente do Comitê 

dos Direitos do Homem, criado pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos.  

É de se notar, pois, que esta Convenção não se limitou a compilar toda 

esta série de normas e princípios, sem se preocupar com a sua aplicação efetiva. 

Criou, pelo contrário, o aludido Comitê Contra a Tortura, cujos objetivos são 

precisamente os de garantir a observância e aplicação do disposto na Convenção 

pelos Estados Membros seus destinatários. Assim, tendo os Estados partes, nos 

termos dos artigos 2º ao 16º da Convenção, aceito a obrigação de prevenir e punir a 

                                            
46 Mais detalhes sobre o Comitê disponíveis em: 
 <http://www.dhnet.org.br/abc/onu/onu_comite_contra_tortura.pdf>. Acesso em: 09 jun.2008.   
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prática da tortura, estão sujeitos à obrigação de apresentar, perante o Comitê, 

relatórios periódicos acerca das medidas por si tomadas para levar à prática o 

disposto na Convenção.  

Fora do âmbito da ONU, temos as disposições da quarta Convenção de 

Genebra, escrita em 194947 que, no seu art. 3º, ao cuidar das situações advindas do 

conflito armado que não apresente caráter internacional, faz referência explícita no 

sentido de proscrever a tortura.48 O aludido dispositivo está redigido da seguinte 

maneira:   

Art. 3º No caso de conflito armado que não apresente um carácter 
internacional e que ocorra no território de uma das Altas Partes 
contratantes, cada uma das Partes no conflito será obrigada aplicar, pelo 
menos, as seguintes disposições: 
1) As pessoas que não tomem parte diretamente nas hostilidades, incluindo 
os membros das forças armadas que tenham deposto as armas e as 
pessoas que tenham sido postas fora de combate por doença, ferimentos, 
detenção, ou por qualquer outra causa, serão, em todas as circunstâncias, 
tratadas com humanidade, sem nenhuma distinção de caráter desfavorável 
baseada na raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou 
qualquer outro critério análogo. 
Para esse efeito, são e manter-se-ão proibidas, em qualquer ocasião e 
lugar, relativamente às pessoas acima mencionadas: a) As ofensas contra a 
vida e integridade física, especialmente o homicídio sob todas as formas, as 
mutilações, os tratamentos cruéis, torturas e suplícios; 
b) omissis 
c) As ofensas à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos 
humilhantes e degradantes; 
d) As condenações proferidas e as execuções efetuadas sem prévio 
julgamento, realizado por um tribunal regularmente constituído, que ofereça 
todas as garantias judiciais reconhecidas como indispensáveis pelos povos 
civilizados.49  

 

                                            
47 A Conferência diplomática aconteceu no período de 21 de abril a agosto do ano de 1949, com o fim de rever a 
Convenção de Genebra para melhorar a situação dos feridos e doentes das forças armadas em campanha, 
tendo entrado em vigor na ordem internacional no ano de 1950, sendo que hoje, quando se faz referência às 
disposições da Convenção de Genebra, é a essa que se alude, em consonância ao disposto em seu art.59, 
vazado nos seguinte termos: "Art. 59º A presente Convenção substitui as Convenções de 22 de Agosto de 1864, 
de 6 de Julho de 1906 e de 27 de Julho de 1929 nas relações entre as Altas Partes contratantes."   
48 A Convenção de Genebra tem participação no Brasil através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
(CICV) que mantém presença permanente em Brasília desde 1991. No início, como delegação regional, 
responsável também por outros países e, hoje, como um escritório ligado à delegação regional de Buenos Aires, 
que responde pelas atividades da instituição no Chile, Uruguai e Paraguai, além de Argentina e Brasil. 
Destacamos como uma das importantes formas de atuação no país, pertinente com ações voltadas à prevenção 
e proscrição da Tortura, o Programa O Programa de Integração das Normas dos Direitos Humanos e Princípios 
Humanitários Aplicáveis à Função Policial, que existe no Brasil desde o ano de 1998.   
49 Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dih-
conv-IV-12-08-1949.html>. Acesso em: 09 jun. 2008.  
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Sobre a importância dessa Convenção no cenário internacional, é de 

lembrar que ela inaugura o que se convencionou chamar Direito Humanitário em 

matéria internacional, entendendo-se como tal o conjunto das leis e costumes da 

guerra, visando minorar o sofrimento de soldados doentes e feridos, bem como de 

populações civis atingidas por um conflito bélico. É a primeira introdução dos direitos 

humanos na esfera internacional.  

Além desses instrumentos normativos de proteção internacional dos 

direitos humanos e contra a prática de atos de tortura emanados da Organização 

das Nações Unidas, que compõem, junto com outros50, o que se denomina sistema 

global de proteção dos direitos humanos, existem ainda no plano internacional 

outros sistemas geograficamente menos abrangentes, denominados de sistemas 

regionais de proteção, a exemplo do europeu, do africano e o interamericano, dos 

quais o último merece nosso destaque, por abranger o Brasil na sua circunscrição.  

Pois bem, o sistema interamericano é composto de quatro principais 

instrumentos: a Carta da Organização dos Estados Americanos, de 194851; a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, também de 1948; a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969 e o Protocolo Adicional à 
                                            
50 A exemplo da Resolução 37/194 da Assembléia Geral das Nações Unidas, adaptada em 18 de Dezembro de 
1982, que estabelece Princípios de Deontologia Médica aplicáveis à atuação do pessoal dos serviços de saúde, 
especialmente aos médicos, para a proteção de pessoas presas ou detidas contra a tortura e outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; A Resolução 43/173 da Assembléia Geral das Nações Unidas, 
de 9 de Dezembro de 1988, que adapta um Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas 
Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou Prisão, cujo Princípio 6 estabelece, não só a proibição de sujeição de 
tais pessoas a atos de tortura, mas também que "em nenhuma circunstância, seja ela qual for, poderá ser 
invocada para justificar a tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes" e o  Código 
de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, aprovado pela Assembléia Geral das 
através da sua resolução 34/169, de 17 de Dezembro de 1979, cujo artigo art. 5º tem a seguinte redação: 
"Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer acto de tortura ou 
qualquer outra pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante, nem invocar ordens superiores ou 
circunstanciais excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameaça à segurança nacional, instabilidade 
política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para torturas ou outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes". Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-pcjp-18.html>. Acesso em: 09 jun. 2008.    
51 Aprovada na 9ª Conferência Interamericana, em 30 de abril de 1948, na Cidade de Bogotá, ocasião em que 
também se celebrou a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Sua vigência foi a partir de 13 
de dezembro de 1951, tendo sido reformada pelos seguintes Protocolos: de Buenos Aires em 1967, Cartagena 
das Índias em 1985, de Washington em 1992, e de Manágua em 1993. Disponível em: 
<http://www.oas.org/juridico/portuguese/carta.htm#CARTA%20DA%20ORGANIZA%C7%C3O%20DOS%20EST
ADOS%20AMERICANOS*>. Acesso em: 09 jun. 2008.     
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Convenção Americana em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e culturais, 

apelidado de Protocolo de San Salvador, de 1988 (MAZZUOLI, 2006, p. 531; 

BURIHAN, 2008, p. 48).  

A Carta não contém menção expressa à tortura, mas ao explicitar sobre 

seus princípios, na alínea l do seu art. 3º, proclama os direitos fundamentais da 

pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo. Além 

disso, prevê no seu art. 106 a criação de uma Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, fixando-lhe como principal função a de promover o respeito e a defesa 

dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização em tal matéria, 

bem assim a realização de uma Convenção Interamericana sobre direitos humanos, 

com o papel de estabelecer a estrutura, a competência e as normas de 

funcionamento da referida Comissão, bem como as dos outros órgãos encarregados 

de tal matéria. 

 A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que até 

antes da concretização da Convenção prevista na Carta formou a base normativa do 

sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, também não traz no seu 

texto referência categórica à tortura, mas consagra os direitos essenciais do homem 

e invoca a dignidade humana como um dos seus fundamentos.         

A Convenção Americana de Direitos Humanos, aprovada na Conferência 

de São José da Costa Rica em 22 de novembro de 196952 ─ daí porque conhecida e 

denominada como Pacto de São José da Costa Rica ─, por seu turno, faz referência 

                                            
52 Mas somente entrou em vigor em 1978, após ter sido ratificada pelo 11º Estado, conforme condição imposta 
no item 2 do seu art. 75. O Brasil aderiu a essa Convenção somente no ano de 1992, através do ato de 25 de 
setembro desse mesmo ano, ressalvando, no entanto, segundo Comparato (2007, p. 367), a cláusula facultativa 
do art. 45, 1º, referente à competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para examinar queixas 
apresentadas por outros Estados sobre o não-cumprimento das obrigações impostas pela Convenção, bem 
como a cláusula facultativa do art. 62, 1º, sobre a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. A Convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro do mesmo ano. Por 
Decreto Legislativo de novembro de 1998, o Congresso Nacional autorizou o Poder Executivo a aderir à cláusula 
de jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos para fatos ocorridos a partir do 
reconhecimento.       
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explícita à tortura no seu artigo 5º que, ao tratar do Direito à integridade física nos 

seus dois primeiros itens, estatui o seguinte:   

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica 
e moral.  
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 
desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser 
tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano (grifo 
nosso).  

 

Além dos quatro instrumentos principais que compõem o sistema 

interamericano de proteção dos direitos humanos, existem outros tantos53, dentre os 

quais nos interessa mencionar a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura, perfilhada pela Assembléia Geral dos Estados Americanos na Cidade de 

Cartagena das Índias, Colômbia, em 9 de dezembro de 1985.     

O texto dessa Convenção se revela importantíssimo para o nosso 

propósito, pois é nele que vamos encontrar, no âmbito do sistema interamericano de 

proteção dos direitos humanos, a definição de tortura, nos mesmos termos da ONU, 

no âmbito global, em 1975, através da Declaração sobre a proteção de todas as 

pessoas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, como vimos 

anteriormente.   

Pois bem, a convenção em tela, no seu artigo 2º, disciplina quais 

condutas, no seu âmbito, se configuram como tortura54. Antes, porém, reafirma, na 

sua parte preliminar, que todo ato de tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes constituem ofensa à dignidade humana e negação dos 

                                            
53 Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte (1990); a 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), conhecida como 
Convenção de Belém do Pará; a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994); e a 
Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência (1999) (MAZZUOLI, 2006, p. 532) 
54 Além disso, a Convenção estabeleceu, em seus arts. 1º a 6º, a obrigação de todos os Estados-Partes de 
adotar medidas, a fim de prevenir e sancionar a tortura; eliminou a possibilidade de incidência de determinadas 
causas de justificação (arts. 4º e 5º) e dispôs acerca da penalidade própria (art. 6º, § 2º) e da responsabilidade 
civil (art. 9º). No âmbito do processo penal, tratou da jurisdição e da competência (art. 12) e da unificação de 
normas processuais estatais (arts. 8º e 10º). O que diz respeito aos mecanismos de controle, foi adotado apenas 
o de informe, consoante se verifica do disposto no art. 17 (TEIXEIRA, 2004, p. 38).   
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princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos e na 

Carta das Nações Unidas, sendo, ainda, violadores dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais, proclamados na Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem 

O mencionado dispositivo está vazado nos seguintes termos:      

Art. 2º Para os efeitos dessa Convenção, entender-se-á por tortura todo ato 
pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou 
sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como 
meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como 
pena ou com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a 
aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a 
personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, 
embora não causem dor física ou angústia psíquica. 
Não estarão compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos 
físicos ou mentais que sejam unicamente conseqüência de medidas legais 
ou inerentes a elas, contanto que não incluam a realização dos atos ou a 
aplicação dos métodos a que se refere este artigo.55 (Grifos nossos). 
  

Completando o dispositivo, o art. 3º fixa as pessoas que podem ser 

responsabilizadas pelo crime de tortura, cumprindo destacar que esse dispositivo já 

se refere à tortura como ação delituosa. Eis a sua redação:    

Art. 3º Serão responsáveis pelo delito de tortura: 
a) Os empregados ou funcionários públicos que, atuando nesse caráter, 
ordenem sua comissão ou instiguem ou induzam a ele, cometam-no 
diretamente ou, podendo impedi-lo, não o façam. 
b) As pessoas que, por instigação dos funcionários ou empregados públicos 
a que se refere a alínea a, ordenem sua comissão, instiguem ou induzam a 
ele, cometam-no diretamente ou nele sejam cúmplices. 

 

Na configuração do tipo, verifica-se que a Convenção inovou em relação 

à definição da ONU sobre Tortura56. Com efeito, verificam-se nesse texto as 

seguintes peculiaridades, consoante Teixeira (2004, p. 68): a) nele não se prevê o 

critério de gravidade para diferenciar a tortura dos demais maus tratos; b) oferece 

outra redação, um tanto confusa, das possíveis finalidades da ação; c) amplia, de 

certa forma, o conceito clássico de tortura, na medida em que se inclui a aplicação 

                                            
55 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeatort.htm. Acesso em: 09 jun. 2008. 
56 Seja na Declaração de 1975, seja na Convenção que lhe sucedeu, de 1984, mencionadas e já analisadas 
anteriormente.    
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na vítima de métodos para anular sua capacidade física o mental, ainda que não lhe 

tragam dor física ou angústia psíquica, referência clara à narcoanálise e às técnicas 

de modificação de conduta. 

O texto, defeituosamente, substitui a expressão "sansões legítimas" por 

"medidas legais" e omite o requisito da intervenção do funcionário público. Em 

relação a isso, o artigo 3º vem em auxílio, prevendo como responsáveis pelo delito 

de tortura os empregados ou funcionários públicos que, atuando com esse caráter, 

ordenem, instiguem, induzam a sua prática, assim o façam diretamente ou que se 

omitam de impedi-lo, e as pessoas que por instigação de funcionários ou 

empregados públicos ordenem, instiguem ou induzam a sua prática, o cometam 

diretamente ou sejam cúmplices. No mais, embora prevendo a responsabilidade de 

particulares que colaboraram no crime de tortura, não estabelece a que título devem 

responder. 

Com base nos vários dispositivos internacionais tratados até aqui, é 

possível destacarmos alguns elementos que, por assim dizer, constituem a 

substancia do tipo em questão, ou seja, a essência do que se constitui a tortura no 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Assim temos: a) o emprego 

intencional de grave sofrimento; b) de dor física; ou de dor mental sobre a vítima; c) 

como meio de coação e eliminação de sua vontade; c) por pessoas que atuam na 

qualidade de órgãos do Estado e com um propósito concreto. Uma breve análise de 

cada um desses elementos se faz pertinente.         

Quem pode figurar como sujeito ativo do delito? O Ordenamento 

internacional classificou a tortura como delito especial que, em oposição aos delitos 

comuns, não podem ser perpetrados por qualquer pessoa, na exata medida em que 

exige do seu agente, ou seja, do sujeito que o pratica, uma determinada 
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particularidade que se traduz numa qualidade jurídica. No caso em tela, tendo em 

vista as disposições dos vários dispositivos internacionais em derredor da tortura, 

ela só poderá ser perpetrada por funcionário público ou outras pessoas por ele 

instigadas, ou ainda por outra pessoa no exercício de função pública, ou com sua 

instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Empregados ou 

funcionários públicos que ordenem, instiguem, induzam ou cometam os atos de 

tortura, incluindo os casos de omissão ou de cumplicidade.  

Assim, por força da normatização internacional a seu respeito, a tortura se 

configura, nesse âmbito, em um delito que se enquadra na categoria dos especiais, 

sendo o sujeito ativo pessoas que, por participação direta ou indireta, atuam na 

qualidade de órgãos do Estado. Conforme Teixeira (2004, p. 70), se afunilarmos um 

pouco mais essa classificação para configurar uma espécie daquele gênero, o crime 

de tortura será impróprio, na medida em que, uma vez ausente a qualidade que 

caracteriza o sujeito ativo, o fato perpetrado encontrará sua adequação típica em 

outra figura delitiva.                   

Não deixa de haver, no entanto, quem admita, "de lege ferenda", ou seja, 

de acordo com lei a ser promulgada, que a tortura possa ser praticada por 

particulares, quando então não seria mais um delito especial, caindo na vala dos 

crimes comuns, que podem ser perpetrados por qualquer pessoa. Nessa posição, 

por exemplo, Alejandro del Toro Marzal (apud TEIXEIRA, 2004, p. 71), com o 

seguinte ponto de vista:                     

La tortura ha de ser castigada en si misma y por si misma, en atención a 
sus aborrecibles métodos y a sus fines contrarios a la libertad y dignidad. 
Cierto que el abuso de poder exige tanto severa agravación de la pena con 
máximo reproche al Estado que lo utiliza, pero no considerar que 
particulares o extremistas, de qualquier signo, pueden también emplear la 
tortura, tanto en perjuicio de otros particulares como de los proprios oficiales 
estatales, es limitación demagógica y contraproducente, pues si se 
consideran crímenes internacionales hechos cometidos por particulares - 
como, v. gr., trata de blancas y drogas -, tal exclusión carece de lógica 
jurídica y si, como parece obvio, no todos los oficiales de todos los países 
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han sido, ni han de ser, torturados, su monopolio del tipo no ha de contribuir 
a mejorar sus actuaciones ni a incrementar su aprecio por los derechos 
humanos.  

 

Não nos filiamos a essa linha de pensamento, dada sua incoerência, na 

medida em que, sendo a tortura delito contra a humanidade, não parece viável a 

possibilidade de ser o mesmo perpetrado por particular que não esteja 

representando o Estado, exercendo uma função pública. Como explica Teixeira 

(2004, p. 72) nesse sentido,  

Protegendo um direito fundamental, a proibição da tortura almeja defender a 
pessoa frente ao Poder. Entretanto, necessário observar que um mesmo 
ato se revestirá de significados distintos se praticados por particulares ou 
por agentes do Estado.  

 

Isso significa que a vítima do particular ou de uma associação de 

particulares que tem a sua vontade eliminada pelo emprego intencional de grave dor 

ou sofrimento físico ou mental direcionado a determinados fins, apesar de também 

se sentir um objeto nas mãos de outras pessoas, acredita, como sujeito de direitos, 

na cobertura oferecida pelo Estado de Direito, sendo, justamente gozando de tal 

condição, que essa vítima poderá reclamar junto ao Judiciário a ofensa, por 

exemplo, à sua integridade física ou à sua liberdade pessoal.  

É de se notar que a tortura, por seu lado, ao ser levada a efeito por 

elementos que representam o próprio Estado, deixa suas vítimas totalmente 

desprovidas de proteção, o que justifica a elevação da mesma ao patamar de 

interesse da comunidade internacional, em face do atentado contra a dignidade 

humana e humanidade do sujeito passivo desse crime.  

Ainda sobre essa questão de dever, ou não, ser especial o crime de 

tortura, Coimbra lembra que durante os trabalhos preparatórios da Convenção da 

ONU contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
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Degradantes (1984), uma corrente minoritária, chefiada pela delegação francesa, 

pretendeu que fosse adotado o critério extensivo na definição de tortura, sem levar-

se em consideração a qualidade do autor. No entanto, acabou prevalecendo a tese 

contrária, temperada com a fórmula proposta pela delegação dos Estados Unidos, 

que sugeriu a ampliação do projeto original Suíço, no sentido de que o particular 

respondesse, também, pela prática da tortura, desde que fosse instigado por 

funcionário público (COIMBRA, 2002, p. 137).       

Quanto ao requisito do emprego intencional de grave sofrimento ou de 

grave dor física ou mental sobre a vítima, usado como critério diferenciador entre o 

tipo da tortura e os tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, como 

vimos anteriormente a intensidade ou gravidade do sofrimento ou dor física ou 

mental infligida constitui-se no elemento material do conceito de tortura, colocando-

se no topo da escala formada por aquelas figuras típicas.  

A crítica que se faz a isso está baseada na circunstância de que a 

classificação de uma dor ou sofrimento como intenso é altamente subjetiva, já que 

dependerá não só da tolerância individual como também do contexto sociocultural 

em que ocorre.  

Conforme Teixeira (2004, p. 73), colabora ainda mais para essa 

ambigüidade jurídica da tortura a inexistência de uma definição expressa, o que 

acaba por outorgar às legislações internas a faculdade de restringir o âmbito 

conceitual da tortura, ficando o mesmo a mercê da diversidade cultural. Isso significa 

que admitir as diferenças nas legislações nacionais como fruto da diversidade 

cultural é dar passe livre para as autoridades locais imporem, sem qualquer 
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limitação, sanções que venham a estabelecer graves dores ou sofrimentos físicos ou 

mentais, retirando ainda a força reguladora dos instrumentos internacionais57.    

Quanto a ser física ou psíquica a tortura, essa distinção é clássica. 

Enquanto a primeira denota que o suplício é lavado a efeito por meios físicos, a 

exemplo de golpes, técnicas de sufocamento, de imersão, de esgotamento físico, de 

suspensão, tortura elétrica e queimaduras, trazendo dores físicas e uma expectativa 

imediata de morte ou esgotamento físico; a segunda faz implicar que o torturador 

lance mão de métodos psicológicos como técnicas de privação de sono, de visão, de 

higiene, de percepção, ou ainda, métodos coercitivos como ameaças de dano físico, 

de morte, contra familiares e humilhações, capazes de causar na vítima um estresse 

mental intenso.        

No que concerne aos fins perseguidos pela prática da tortura nos moldes 

previstos na normatização internacional, é consagrado um critério teleológico para 

os atos assim tipificados, na medida em que são enumerados fins ou metas a 

alcançar com a sua utilização, como por exemplo: "obter informação ou confissão", 

"castigar", "intimidar ou coagir" etc.  

Essa inclusão de metas específicas na determinação típica da tortura 

acaba por deixar de fora outras modalidades do suplício, como no caso da chamada 

"tortura gratuita", em que o agente não persegue qualquer fim concreto além da 

simples provocação de graves sofrimentos ou dores na vitima, o que pode se dar até 

mesmo por puro sadismo, como lembra Teixeira (2004, p. 77). Contudo essa crítica 

                                            
57 Como exemplo desses fatores políticos, religiosos e culturais que relativizam a noção de tortura, Teixeira 
lembra as amputações e outras formas de punições previstas na lei corânica, a exemplo da infibulação praticada 
nas meninas e nas mulheres jovens que, realizada muitas vezes sem condições de higiene, além de produzir 
graves mutilações, como conseqüências traumas psíquicos, podem levá-las à morte, e a autorização dada pelo 
governo israelita ao seu Serviço de Segurança Interior para empregar pressões físicas contra os detentos 
palestinos a fim de detectar a ameaça terrorista. Essa institucionalização formal da tortura em Israel retrata a 
arbitrariedade que pode causar uma técnica tão ampla como a aqui utilizada. E não se trata de um caso sem 
precedentes, aduz Teixeira (2004, p. 74), lembrando de um famoso caso em que se admitiu uma "tortura boa", 
uma vez que sua finalidade era impedir ação de terroristas cujo fim consistia em perseguir os opositores 
políticos.   
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não merece aceitação, considerando poder levar a uma confusão de condutas não 

sujeitas ao mesmo desvalor.  

Com efeito, o que distingue e agrava o injusto na tortura frente a outras 

ações também lesivas que, em princípio, podem ser similares, é o fato de sua 

realização por parte de um funcionário legalmente obrigado a respeitar e garantir os 

direitos dos cidadãos e vinculado a esses fins, ou mesmo por pessoa diretamente 

responsável pela persecução penal, ou, indiretamente, no caso das hipóteses em 

que há a sua aquiescência.          

 

1.3.1 Os efeitos da posição da ONU e de outras instituiçõ es transacionais 

na formação das Constituições que sucederam à Segun da Guerra Mundial  

 

Não nos parece existir dúvida quanto ao fato de que os sistemas 

internacionais de proteção dos Direitos Humanos terminaram por exercer forte 

influência no conteúdo das Constituições do pós-guerra, que na maioria dos seus 

textos terminaram por reconhecer a dignidade humana como valor fonte e, "ipso 

facto", explicita ou implicitamente, proclamar o banimento da tortura.        

Nesse sentido, Goulard (2002, p. 32-33) destaca que "os horrores 

praticados durante as grandes guerras, largamente noticiados, associados à 

publicação de tratados e convenções internacionais, fizeram com que a maioria dos 

países inserisse a proibição de tortura na própria Constituição".  

Isso significa, em outros termos, que o Estado de Direito do segundo pós-

guerra foi marcado por um intenso movimento de superação da neutralidade 

axiológica inerente ao positivismo formalista, fórmula que terminou por albergar e 
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"legitimar" regimes ditatoriais e toda a ordem de violações aos denominados direitos 

humanos (GARCIA, 2008, p. 127).     

Goulard (2002, p. 32-33) destaca o fato de que em muitos desses países 

a proibição da tortura é uma reprodução do art. 5º da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, e que, em outros, a vedação está descrita de maneira 

diferente, mas igualmente se proíbe o emprego de tormentos e de penas cruéis.   

Ainda segundo essa mesma autora, a tortura está expressamente 

proibida nas Constituições dos seguintes países: Cabo Verde (art. 31, 3); Costa Rica 

(art. 40); Equador (Título II, seção I, artigo 19, I); Espanha (Seção 1, art. 15); 

Filipinas (art. III, Seção 12, 1 e 2); Irã (Capítulo 3º, art. 38); Japão (art. 36); México 

(art. 22-4); Nicarágua (Título IV, Capítulo I, art. 36); Paraguai (Capítulo V, art. 65); 

Portugal (art. 25, item 2); Suécia (Capítulo II, art. 5º) e Suriname (Capítulo V, art. 9).        

A constatação de que o respeito ao ser humano deve ocupar o centro de 

toda e qualquer atividade desenvolvida pelas estruturas sociais de poder, de fato, 

recebeu o colorido de dogma que deve permanecer intacto. Essa constatação, longe 

de ser setorial ou mesmo sazonal, rompeu as fronteiras de cada Estado de Direito, 

disseminou-se por toda parte, terminado por flexibilizar o conceito de soberania, 

subtraindo do Estado a disponibilidade normativa e exigindo o imperativo respeito a 

valores essenciais do ser humano (GARCIA, 2008, p. 125).    

Todavia, como bem alerta o mesmo Garcia, não há que se perder da 

lembrança que a transposição dessa concepção à realidade dos fenômenos, longe 

de ser direcionada pela estabilidade e pela universalidade indissociáveis da 

perspectiva idealístico-formal, tem sido caracterizada por momentos de ruptura e por 

uma inegável limitação de ordem especial. Assim, nos estados de reduzida tradição 

democrática, a instabilidade política e a ausência de uma sólida ideologia 
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participativa contribuem em muito para a não sedimentação do respeito ao ser 

humano como um valor verdadeiramente fundamental. Esse quadro não sofre 

alterações substanciais, mesmo nos casos em que, no plano internacional, o 

contorno essencial dos direitos humanos tenha assumido a condição de jus cogens, 

ou seja ─ nos termos da Convenção de Viena sobre a Lei dos Tratados (1986) ─ a 

condição de “uma norma aceita e reconhecida pela Comunidade de Estados 

Internacionais em sua totalidade, como uma norma da qual não é permitida 

nenhuma derrogação e que só poderá ser modificada por uma subseqüente norma 

de lei internacional que tem o mesmo caráter legal”.   

Desse modo, ainda que a observância desses valores passe por períodos 

de estabilidade, as rupturas têm sido freqüentes, o que sinaliza claramente que a 

perspectiva material de observância dos direitos humanos está longe de ter seus 

contornos sobrepostos à perspectiva idealista formal.   

Cuida-se, então, de uma meta a alcançar, assim como aludido por 

Trindade (2003, p. 80), nos seguintes termos: 

O processo de generalização da proteção internacional dos direitos 
humanos, mediante a adoção de sucessivos e múltiplos instrumentos 
internacionais de proteção e sua operação concomitante, nos planos global 
e regional, fez com que se cristalizasse em definitivo o ideal comum de 
todos os povos (a "meta a alcançar", o "standard of achievement", 
consubstanciado na Carta Internacional dos Direitos Humanos (a 
Declaração Universal de 1948 e os dois Pactos de Direitos Humanos das 
Nações Unidas de 1966) completada ao longo dos anos com dezenas de 
outros tratados "setoriais" de proteção e de convenções regionais, e 
consagrado ademais nas Constituições nacionais de numerosos países.  

 

Reconhecido como ideal comum, este conjunto de valores e preceitos 

básicos, consubstanciado em um conjunto de normas jurídicas, ensejou o próximo 

passo que foi a consagração de um núcleo básico de direitos inderrogáveis, 

presentes nos distintos tratados de direitos humanos, de reconhecimento 

internacional.  
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Passou, então, a se manifestar o consenso da virtual totalidade dos 

Estados do mundo no sentido de fazer figurar, dentre as violações mais graves dos 

direitos humanos, o genocídio, o apartheid, a discriminação racial, a prática da 

tortura e a desaparição forçada de pessoas. Isso implicava um acordo de princípio 

quanto a certos direitos básicos e inderrogáveis, a serem gradualmente ampliados. 

Daí, passou-se a associar a proibição absoluta de tais violações graves dos direitos 

humanos com a emergência e consolidação do jus cogens do Direito internacional 

contemporâneo. Tratava-se de claras indicações de um novo ethos, da fixação de 

parâmetros de conduta em torno de valores básicos universais, a serem observados 

e seguidos por todos os Estados e povos, tendo presente a nova dimensão dos 

direitos humanos, a permear as áreas da atividade humana.  

Sobre como o Brasil, ao longo de suas Constituições e leis específicas, 

eventualmente se inseriu dentre esses Estados e absolveu essas propostas, é o que 

será objeto de análise do próximo capítulo.         
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CAPÍTULO 2 - A TORTURA SOB A ÓTICA IDEALÍSTICO-FORM AL DA 

DOGMÁTICA JURÍDICA - ÂMBITO NACIONAL - 

    

2.1 O DISCIPLINAMENTO DA TORTURA NAS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL   

 

Tivemos no Brasil, até hoje, oito Constituições, a saber: a Carta 

Constitucional de 23.03.1824, outorgada por D. Pedro I; a Constituição de 17 de 

julho de 1891 (primeira Constituição Republicana); a Constituição de 17.07.1934, 

imposta e resultante da Revolução Constitucionalista de 1932; a Carta 

Constitucional de 17.11.1937, outorgada por Getúlio Vargas; a Constituição de 

18.09.1946, seguindo-se a de 24.01.1967, a Carta Constitucional de 17.10.1969 e, 

finalmente, a atual Constituição de 1998. 

Sobre a Tortura, no sentido de proibi-la explicitamente, apenas a Carta 

Constitucional de 1824 e a Constituição de 1988 fizeram referência nesse sentido. 

Quanto às outras, embora não tivessem se referido de maneira categórica sobre a 

tortura, algumas normatizaram a proscrição de práticas que se configuram tortura ou 

afronta à dignidade da pessoa humana, a exemplo da pena de galés, de banimento, 

ou mesmo a pena de morte.  

A Carta Constitucional de 1824 tratou do assunto no inc. XIX do art. 179, 

inserido no Título 8º, que trata "Das Disposições Gerais e Garantias dos Direitos 

Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros", com a seguinte redação: "Desde já ficam 

abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as demais penas 

cruéis".  
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A Constituição de 1891, primeira do período republicano, na secção 

dedicada à Declaração de Direitos, nos §§ 20 e 21 do art. 72, cuidou de abolir a 

pena de galés e a pena de morte, mas nada dispôs, explicitamente, sobre a tortura.   

A Constituição de 1934, no Capítulo dedicado aos Direitos e Garantias 

Individuais, limitou-se, no número 29 do art.113, a proscrever as penas de 

banimento, morte, sendo que com relação a esta última, admitiu-a nos casos de 

crime militar em tempo de guerra. 

A Carta Constitucional de 1937, no seu art. 37 nº 13, inserido no titulo que 

cuida dos Direitos e Garantias Individuais, vedou as penas corporais perpétuas e 

ampliou a pena de morte para além dos crimes militares em tempo de guerra, 

estabelecendo-a também para outros tipos penais que descreve em seis alíneas58:   

A Constituição de 1946, no seu § 31 do art. 141, inserido no Título que 

trata da Dos Direitos e Garantias Individuais, extingue as penas de morte, 

banimento, de confisco e de caráter perpétuo, ressalvando, quanto a pena de morte, 

os casos de crime militar em tempo de guerra com país estrangeiro, não cunhando 

dispositivo específico sobre a tortura.    

A Constituição de 1967, cujas características básicas foram assimiladas 

da Constituição de 1937 (SILVA, 1998, p. 89), no seu § 11 do art. 150, inserido no 

Capítulo que trata dos Direitos e Garantias Individuais, manteve a exclusão das 

penas de morte, prisão perpétua, banimento e confisco, excepcionando a primeira 

nos casos de crimes militares em tempo de guerra externa, nada dispondo sobre 

tortura.  

                                            
58 a) tentar submeter o território da Nação ou parte dele à soberania de Estado estrangeiro; b) tentar, com o 
auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional, contra a unidade da Nação, 
procurando desmembrar o território sujeito à sua soberania; c) tentar por meio de movimento armado o 
desmembramento do território nacional, desde que para reprimi-lo se torne necessário proceder a operação de 
guerra; d) tentar, com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional, a 
mudança da ordem política ou social estabelecida na Constituição; e) tentar subverter por meios violentos a 
ordem política e social, com o fim de apoderar-se do Estado para o estabelecimento da ditadura de uma classe 
social e f) o homicídio cometido por motivo fútil e com excesso de perversidade.  
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Ainda com relação à Constituição de 1967, é de se destacar a criação do 

Estado de Sítio, regulado pelos artigos 152 a 156, que atribuiu ao Presidente da 

República o poder de decretá-lo, nas hipóteses de "I - grave perturbação da ordem 

ou ameaça de sua irrupção e "II - guerra" (art. 152), sendo que, na sua vigência 

poderia ser determinada a "supressão das garantias constitucionais". 

Destacamos a criação do Estado de Sitio porque é dele que utilizará o Ato 

Institucional nº 5, de 13.12.1968, em cuja vigência, até o dia 31 de dezembro de 

1978, jogou o Brasil no mais longo período ditatorial da sua história e fez da 

sociedade brasileira, durante dez anos, uma sociedade sem direito a "habeas 

corpus" em casos de "crimes contra a segurança nacional" (qualquer ação poderia 

ser interpretada como sendo contra a segurança nacional), sem garantia 

constitucional, o que deu à tortura a condição de política de Estado. 

O Ato Institucional nº 5 havia rompido com a ordem constitucional, ao qual 

se seguiram muitos atos complementares e decretos-leis, até que Costa e Silva, 

então Presidente, doente, ficou impossibilitado de continuar governando através do 

Ato Institucional nº 12, de 31.12.1969, que atribuiu o exercício do Poder Executivo 

aos três ministros militares, que completaram o preparo do novo "texto 

constitucional", afinal promulgado em 17.10.1969, com a Emenda Constitucional nº 

1, com vigência em 30.10.1969, que, teórica e tecnicamente, como adverte Silva 

(1998, p.89), "não se tratou de emenda, mas de nova constituição. A Emenda só 

serviu como mecanismo de outorga, uma vez que verdadeiramente se promulgou 

texto integralmente novo".  

Esse texto "constitucional", no Capítulo dedicado aos Direitos e Garantias 

Individuais, por seu turno, não faz menção à tortura, e no § 11ao art. 153, dispõe o 

seguinte:   
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[...] não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento ou 
confisco, salvo no caso de guerra externa, psicológica adversa, ou 
revolucionária ou subversiva, nos termos que a lei determinar. Esta disporá, 
também, sobre o procedimento de bens por danos causados ao erário, ou 
no caso de enriquecimento ilícito no exercício do cargo, função ou emprego 
na Administração Pública, direta ou indireta. 
   

Durante os vinte e um anos de duração do regime militar, sucederam-se 

períodos de maior ou menor irracionalidade no trato das questões políticas. Foram 

duas décadas de avanços e recuos, ou, como se dizia na época, de "aberturas" e 

"endurecimentos". De 1964 a 1967, o presidente Castello Branco procurou exercer 

uma ditadura temporária. De 1967 a 1968, o marechal Costa e Silva tentou governar 

dentro de um sistema constitucional, e de 1968 a 1974, o país esteve sob um regime 

escancaradamente ditatorial. De 1974 a 1979, debaixo da mesma ditadura, dela 

começou-se a sair. Em todas essas fases,  

[...] o melhor termômetro da situação do país foi a medida da prática da 
tortura pelo Estado. Como no primeiro dia da criação, quanto se tratava de 
separar a luz das trevas, podia-se aferir a profundidade da ditadura pela 
sistemática com que se torturavam os dissidentes (GASPARI, 2002, p. 129).  

 

Quanto à Constituição de 1988, o tratamento dispensado à tortura, ou 

melhor, ao direito de não ser submetido à tortura, como já havíamos dito, é explícito 

e contundente, inclusive no sentido de reconhecê-lo como direito fundamental, não 

sendo por outro motivo que dele se faz menção logo no inc. III do seu art. 5º que, 

nos seus 77 incisos, trata de disciplinar Os Direitos e Garantias Fundamentais 

Individuais e Coletivos. Eis o texto: "III - ninguém será submetido à tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante".        

Não seria o caso de traçarmos estudo aprofundado sobre como foi 

gestada a Constituição em tela, nem sobre a origem e desenvolvimento do que 

sejam os denominados direitos fundamentais, do qual, aliás, já tratamos de alguma 
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forma ao longo do capítulo anterior, ao diferenciarmos dos correlatos termos "direitos 

do homem" e "direitos humanos".  

Para o que nos interessa nesta oportunidade, basta que acrescentemos 

àquela diferenciação, a relevante e conseqüente distinção quanto ao grau de efetiva 

aplicação e proteção das normas, que consagram os direitos fundamentais (direito 

interno), e dos direitos humanos (direito internacional), destacando o fato, lembrado 

por Sarlet (2007, p. 40), de que os primeiros ─ ao menos em regra ─ atingem (ou, 

pelo menos, estão em melhores condições para isto) o maior grau de efetivação, 

especialmente em face da existência de instâncias administrativa e judiciária, 

dotadas do poder de fazer respeitar e realizar esses direitos, enquanto que a 

eficácia (social e jurídica) dos direitos humanos, que não integram o rol dos direitos 

fundamentais de determinado Estado, depende, em regra,   

[...] da sua recepção na ordem jurídica interna e, além disso, do status 
jurídico que esta lhes atribui, visto que, do contrário, lhes falta a necessária 
cogência. Assim, a efetivação dos direitos humanos encontra-se, ainda e 
principalmente, na dependência da boa vontade e da cooperação dos 
Estados individualmente considerados, salientando-se, neste particular, 
uma evolução progressiva na eficácia dos mecanismos jurídicos 
internacionais de controle (SARLET, 2007, p. 41).      

 

Mas não foi só através do aludido dispositivo que a atual Constituição 

cuidou do direito de não sujeição à tortura. Tratou-o ainda, de forma especialíssima, 

embora indiretamente, no seu primeiro artigo59, ao consagrar como um dos 

princípios fundamentais do ordenamento jurídico o valor da dignidade da pessoa 

humana, do qual aquele é corolário; voltando a fazê-lo de forma expressa, já agora 

no sentido de garantir-lhe a eficácia, no inc. XLIII do art. 5º, ao determinar que a 

figura típica do crime de tortura ─ até então inexistente e a ser criada ─ deveria ser 

                                            
59 "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da 
pessoa humana." 
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inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tal qual os crimes de tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos60.    

Vale salientar – porque tem reflexo direto sobre a questão – o fato da 

Constituição, no inc. LVI do seu art. 5º, erigir ao plano constitucional a 

inadmissibilidade, no processo, seja administrativo ou judicial, das provas obtidas 

por meios ilícitos, com o que fincou um princípio processual constitucional. Desse 

modo, a despeito de qualquer circunstâncias, nunca uma prova conseguida através 

de tortura ou de qualquer meio ilícito poderá servir de supedâneo para a formação 

de juízo de condenação no âmbito penal ou administrativo, posição, aliás, que se 

coaduna com a adotada pela Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura, da OEA, que no seu artigo 10º fixa o seguinte: 

Nenhuma declaração que se comprove haver sido obtida mediante tortura 
poderá ser admitida como prova em processo, salvo em processo 
instaurado contra a pessoa ou pessoas acusadas de havê-la obtido 
mediante atos de tortura e unicamente como prova de que o acusado 
obteve tal declaração.        

 

Não obstante a explícita determinação constitucional no sentido da 

criação do tipo penal do crime de tortura; denotando certa complacência para com 

essa prática, a ação da tortura só veio a ser tipificada como crime na legislação 

interna nove anos depois de promulgada a Constituição, quando entrou em vigor a 

Lei 9.455, de 07 de abril de 1997, conhecida como a "Lei de Tortura", de modo que, 

à míngua de um tipo penal fixado no ordenamento jurídico, o comando constitucional 

havia-se tornado írrito, não obstante a prática reiterada e indiscriminada da tortura 

pelo país, sobretudo na atuação policial, seja militar, seja judiciária ou civil.  

Na realidade nem se poderia falar, rigorosamente – ao menos no plano 

dogmático-jurídico nacional – antes da edição da lei 9.455/97, em ações (condutas) 

                                            
60 O texto está redigido assim: “XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem."  
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que pudéssemos fazer referência como sendo de tortura enquanto crime, haja vista 

a garantia secular, consagrada na própria Constituição, da impossibilidade da 

inexistência de crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal, como se verifica no disposto no inc. XXXIX do seu art. 5º, de modo que, ao 

longo dos nove anos de vazio da Lei, as ações que posteriormente vieram a se 

configurar como crimes de tortura eram forçosamente enquadradas como crimes 

punidos com penas notadamente brandas, a exemplo de lesões corporais leves, ou 

mesmo graves. 

       

2.2 DA INCORPORAÇÃO DAS NORMAS DO SISTEMA INTERNACIONAL DE 

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1998 

 

De uma maneira mais ampla esse assunto diz respeito às relações entre 

o Direito Internacional e o Direito Interno nos textos constitucionais. Nesse sentido, 

verifica-se que modernamente vários são os Estados que trazem em suas 

Constituições regras expressas e bem delineadas sobre a relação entre o direito 

internacional público e o direito interno. Alguns deles, como lembra Mazzuoli (2006, 

p. 60), trazem nas suas Constituições cláusula de adoção global das regras do 

direito internacional público pelo direito interno, sem, contudo, priorizar uma pela 

outra. Outros, embora acolham tal cláusula, estabelecem regras no sentido de dar 

prioridade às norma emanadas do direito internacional. E ainda há os que nada 

dispõem sobre as relações entre o Direito Internacional e o Direito interno61. 

                                            
61 No primeiro grupo, por exemplo, a Espanha, por conta do disposto no art. 98, nº 1 da sua Constituição de 
1978, que fixa a regra de que "os tratados internacionais, logo que publicados, oficialmente na Espanha farão 
parte da ordem interna espanhola", o mesmo acontecendo nas Constituições da Áustria, de 1920, da Estônia, 
onde no § 4º estabelece que: "As regras gerais de direito internacional, universalmente reconhecidas, são 
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O Brasil se encaixa no último dos grupos, na medida em que não existe, 

consignado na Constituição de 1988, qualquer dispositivo reconhecendo ou 

aceitando o Direito Internacional pelo nosso Direito interno. Todavia, com relação 

aos direitos humanos especificamente, foram acolhidas os tratados internacionais de 

proteção aos mesmos que, por força do disposto no art. 5º, § 2º ingressam no 

ordenamento brasileiro com o status de norma materialmente constitucional, 

podendo ser ainda formalmente constitucionais, a teor do disposto no § 3º do aludido 

dispositivo, instituído pela Emenda Constitucional nº 45.   

Com efeito, os §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição de 1988 foram 

vazados de maneira no sentido da abertura do nosso sistema jurídico ao sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos, ao consignar assim:  

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.            

 

Passou-se, assim, no que diz respeito ao sistema nacional de direitos e 

garantias, a adotar uma dupla fonte normativa: uma erigida a partir do Direito interno 

(direitos expressos e implícitos na Constituição, decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados) e outra, a partir do direito internacional, decorrente dos 

tratados internacionais de direitos humanos em que o Brasil seja parte. De forma 

expressa, a Constituição atribuiu aos tratados internacionais de proteção dos direitos 

                                                                                                                                        
aplicadas na Estônia como formando parte integrante do direito estoniano"; do Peru, de 1993, que no seu art. 55 
fixa que: "Os tratados celebrados pelo Estado e em vigor formam parte do direito nacional" e na Constituição de 
Portugal, de 1976, onde, contudo, não há disciplinamento do grau de hierarquia que têm tais normas. No 
segundo grupo temos como exemplo a Constituição da Alemanha, que no seu art. 25 expressa o seguinte: "As 
normas gerais do Direito Internacional Público constituem parte integrante do direito federal. Sobrepõe-se às leis 
e constituem fonte direta para os habitantes do território federal", bem assim a Constituição francesa, que no seu 
art. 55 consagra sobre essa questão estabelecendo o seguinte: "Os tratados ou acordos devidamente ratificados 
e aprovados terão,desde a data de publicação, autoridade superior à das leis, com ressalva, para cada acordo 
ou tratado, de sua aplicação pela outra parte". No terceiro grupo, onde se encontra o Brasil, estão também estão 
a Constituição Suíça, de 1874, a belga, de 1931 (MAZZUOLI, 2006, p. 64-65).           
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humanos devidamente ratificados pelo Estado brasileiro de fonte do sistema 

constitucional de proteção de direitos, o que equivale a dizer que tais tratados 

passaram a ser fonte do sistema constitucional de proteção de direitos no mesmo 

plano de eficácia e igualdade daqueles direitos, expressa ou implicitamente, 

consagrados pelo texto constitucional, o que justifica o seu "status" de norma 

constitucional que detém tais instrumentos internacionais no ordenamento jurídico 

brasileiro (MAZZUOLI, 2006, p. 493; 2004, p. 359). 

As dúvidas que antes pairavam sobre o "status" dos tratados 

internacionais de proteção dos direitos humanos foram parcialmente postas por terra 

com a edição da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, que 

acresceu o § 3º ao art. 5º da Constituição, vazado no sentido de guindar os tratados 

e convenções internacionais sobre direitos humanos ao grau hierárquico de norma 

constitucional, desde que aprovados nas duas casas do Congresso Nacional 

(Câmara e Senado), em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, que é o mesmo quorum exigido para emenda constitucional, a teor do 

disposto no § 2º do art. 60 da Constituição62.    

Não obstante, o dispositivo dá ensejo a, pelo menos, um problema e a 

persistência de uma dúvida, que se imbricam. O primeiro diz respeito ao tratamento 

que se deve emprestar às convenções e aos tratados internacionais sobre direitos 

humanos anteriormente ratificados pelo Brasil – ou seja, antes de dezembro de 

2004, data que passou a vigorar a Emenda 45 – que não se enquadram na nova 

exigência da aprovação qualificada, em relação aos quais o texto foi omisso.  

Quanto à dúvida que persiste, advém da hipótese em que tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos, não consigam galgar nas duas casas 

                                            
62 Cuja redação é esta: “§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros."  
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congressuais a maioria qualificada agora exigida pelo § 3º do art. 5º, quanto então, 

ainda assim, estariam aprovados, mas por maioria simples, o que, pela redação do § 

3º, não lhes conferiria o status de Emenda Constitucional, restando-lhes, 

paradoxalmente, a condição hierárquica de norma infraconstitucional, ou seja, de lei 

ordinária.     

Aduzindo sobre essas questões, Mazzuoli (2006, p. 497) faz críticas 

severas ao nosso legislador. Eis as suas ponderações nesse sentido:  

O nosso poder reformador, ao conceber este § 3º, parece não ter percebido 
que ele, além de subverter a ordem do processo constitucional de 
celebração de tratados, uma vez que não ressalva (como deveria fazer) a 
fase do referendum congressual do art. 49, inc. I63 [...], também rompe a 
harmonia do sistema de integração dos tratados de direitos humanos no 
Brasil, uma vez que cria "categorias" jurídicas entre os próprios 
instrumentos internacionais de direitos humanos ratificados pelo governo, 
dando tratamento diferente para normas internacionais que têm o mesmo 
fundamento de validade, qual seja, a proteção internacional dos direitos 
humanos.   

 

Mas o fato é que, tecnicamente, os tratados internacionais de proteção 

dos direitos humanos ratificados pelo Brasil, antes ou depois da Emenda 

Constitucional 45, têm o status de norma constitucional, em virtude do disposto no § 

2º do art. 5º da Constituição, segundo o qual os direitos e garantias expressos no 

texto constitucional "não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte", pois na medida em que a Constituição não exclui os direitos 

humanos provenientes de tratados, é porque ela própria os inclui no seu catálogo de 

direitos protegidos, ampliando o seu bloco de constitucionalidade e atribuindo-lhes 

hierarquia de norma constitucional.   

Portanto, já se inclui, desde logo, o entendimento de que os tratados de 

direitos humanos não aprovados pela maioria qualificada do § 3º do art. 5º 

                                            
63 Que diz competir exclusivamente ao Congresso Nacional "resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional".  
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equivaleriam hierarquicamente à lei ordinária federal, uma vez que os mesmos 

teriam sido aprovados apenas por maioria simples e não pelo quorum que lhes 

impões o referido parágrafo (MAZZUOLI, 2006, p. 502). 

    

2.3 A LEI 9.455/97, NOSSA "LEI DE TORTURA": ACERTOS E DESACERTOS 

 

A lei veio com muito atraso, de nove anos, o que denota, no mínimo, que 

o problema não sensibilizou o legislador, pelo menos a ponto de vê-lo colocado na 

agenda de prioridades do Congresso Nacional. Enquanto isso, usando do jargão 

policial, "o couro comia solto"; mas isso é assunto sobre o qual voltaremos a tratar 

com alguma profundidade em capítulo posterior, quando da análise dos dados da 

pesquisa empírica sobre a tortura.      

A Lei não só veio com atraso, mas também veio ruim, cheia de defeitos e 

exageros; máculas que talvez se justifiquem pela pressa com que foi tocada no 

Congresso, em razão de episódios reiterados da prática de tortura no meio policial, 

notadamente militar, muitos dos quais com repercussão nacional e internacional, a 

exemplo dos casos que ficaram conhecidos como "caso da Candelária", havido em 

23 de julho de 1993, "da Favela de Vigário Geral", havido em 31 de agosto de 1993, 

ambos no Rio de Janeiro, e o "da Favela Naval", em Diadema, São Paulo, havido 

em março de 1997. Não se tratava, entretanto, de fatos isolados, cumprindo notar 

que todos eles foram posteriores à Convenção contra a Tortura ou Penas Cruéis, 

Desumanas e Degradantes, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 

10.12.1984, da qual o Brasil como já vimos, é signatário desde 1991, através do 

Decreto Legislativo nº 4, de 23 de maio de 1989, promulgado pelo Decreto nº 40, de 
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15 de fevereiro de 1991, e à Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura, de 1985, da qual o Brasil, de igual modo, é signatário.   

Segundo Franco e Stoco (2002, p. 3098), apressou-se, sem maiores 

discussões, um dos projetos de lei sobre a tortura,  

[...] que dormia, a sono solto, no Senado da República (há notícia de vários 
projetos de iniciativa de congressistas e de um projeto de iniciativa do 
Executivo, datado do ano de 1994) e, com rapidíssimas votações, foi 
transformado na Lei 9.455, de 07 de abril de 1997. 

 

Ainda segundo o mesmo autor (2002, p. 3099), "o Brasil foi, sem dúvida, 

um dos últimos países do mundo ocidental a incluir, em sua tipologia penal, o delito 

de tortura". 

Em que pese sua má qualidade técnica, a lei tem, inegavelmente, pelo 

menos em tese, uma grande virtude, que é a de proporcionar, à conta de sua 

simples existência, um mecanismo jurídico adequado e específico para se punir a 

tortura, que desde a Constituição de 1988 já deveria ter sido concebida como 

mazela das mais graves dentro da tipologia penal, tanto que o legislador 

constitucional, através do inc. XLIII do art. 5º, invadindo a área de atuação 

normalmente reservada ao legislador ordinário, especificou, em relação à tortura, os 

destinatários da norma penal a ser criada, a espécie de cominação de pena, a 

exclusão de uma ou mais causas de extinção de punibilidade e a supressão de 

alguns direitos processuais, como se denota pela sua redação.  

Antes de procedermos às anunciadas criticas sobre o texto da nossa "Lei 

de Tortura", como é conhecida, vale que se destaque, por interessante, a seguinte 

observação feita por Goulard (2002, p. 51), no sentido de que a prova da tortura, ou 

do crime de tortura, terá influência em dois processos distintos:  

Aquele instaurado contra o torturador e aquele instaurado contra o 
torturado, obrigando à confissão ou à prática de ato não previsto em lei em 
razão dos tormentos. Assim, de um lado, serve de lastro para a condenação 
do torturador e de outro, para a absolvição do torturado. Nesse ponto reside 
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o caráter dúplice da prova da tortura, que poderá constituir prova da 
acusação ou da defesa, conforme o tipo de processo. 

 

Essa maneira perspicaz de enxergar a coisa traz à tona uma faceta que 

na maioria das vezes é pouco notada e refletida sobre uma das conseqüências da 

verificação, comprovação e penalização da conduta do torturador, nos termos da lei. 

Trata-se do fato de que eventualmente ela possa servir para a inexorável absolvição 

do acusado sobre o qual recaia a autoria do crime de tortura enquanto veículo de 

obtenção do confesso, ainda que se trate do mais repulsivo dos delinqüentes e se 

esteja diante do mais hediondo dos crimes; isso pelo fato do acusado ostentar, a 

despeito de tudo, o status constitucional de dignidade, por conta do qual deverá ser 

necessariamente absolvido pela justiça penal, se a prova dos fatos sobre a ação 

delituosa que perpetrou, ainda que eficaz sob o ponto de vista da demonstração da 

veracidade dos mesmos, ocorreu pela via inadequada e viciosa da tortura. Esse é, 

seguramente, o lado da moeda que para grande parte da sociedade é 

incompreensível e, por conta disso, por assim dizer, utilizando jargão popular, "difícil 

de engolir".  

Mas, voltemos à "Lei de Tortura", que é o foco principal de nossa análise 

e sobre a qual estamos devendo uma análise crítica. 

A Lei é composta de apenas quatro artigos, dos quais, apenas o primeiro 

trata da tipologia do crime de tortura. Sendo, destarte, pequeno o seu tamanho, vale 

que se transcreva aquilo que interessa às nossas considerações, ou seja, o primeiro 

artigo, para que possamos analisar-lhe o conteúdo sem perder a vista do texto.  

LEI 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997 
Art. 1º Constitui crime de tortura:   
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental:  
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão;  
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;  
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;  
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II - submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo;  
 Pena - reclusão, de dois a oito anos.  
§ 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou suspeita a 
medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da 
prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.  
§ 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever 
de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro 
anos.  
§3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de 
reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a 
dezesseis anos.  
§4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:  
I - se o crime é cometido por agente público;  
II - se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente;  
III - se o crime é cometido mediante seqüestro.  
§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público 
e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.  
§6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  
§2º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, 
iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.  

 

A primeira coisa que se ressalta da leitura do texto, e talvez seja este o 

maior defeito da lei, é que, fugindo completamente à disciplina das convenções 

internacionais sobre a matéria, das quais o Brasil é signatário, ela não montou o tipo 

da tortura como crime exclusivamente especial ou próprio, mas sim como crime 

comum64. Isso significa que o bem jurídico tutelado pela tipologia construída pela lei 

tem caráter bifronte, na medida em que não tutela apenas as garantias 

constitucionais básicas do cidadão contra os agravos realizados por funcionários 

públicos, mas também no que tange aos abusos praticados por qualquer pessoa, ou 

seja, por particulares. Em outros termos, admitiu-se a possibilidade de autoria do 

crime por pessoa que não seja agente público, nem por ele incitado ou instigado.  

Com efeito, tanto a definição da ONU quanto da OEA, relativamente à 

tortura vai no sentido de considerá-la como crime próprio, não tendo sentido haver o 

                                            
64 Crimes comuns, com já vimos, mas é bom repisar, são, na classificação dos tipos penais, os que podem ser 
praticados por qualquer pessoa, não se exigindo nenhuma qualidade específica à pessoa do agente ou sujeito 
ativo, a exemplo do furto, roubo, homicídio etc. Os crimes próprios são aqueles que exigem uma condição do 
sujeito ativo, condição que pode ser de origem jurídica (funcionário público); profissional (médico, comerciante, 
etc.); de parentesco (pai, mãe, filho etc.) ou natural (gestante, homem, etc.). Os crimes especiais são aqueles 
que figuram no Direito Penal Especial, ou seja, na legislação penal especial, como por exemplo, Código Eleitoral, 
Código Penal Militar etc. 
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legislador nacional tipificá-la de modo diferente, como se isso de alguma forma 

significasse algum tipo efetivo de avanço enquanto mecanismo de galgar o 

recrudescimento à tortura.        

Nesse sentido a seguinte crítica de Franco e Stoco (2002, p. 3101):  

[...] é evidente que o tipo de tortura, na legislação penal brasileira, não 
poderia destoar flagrantemente da definição contida nas convenções 
internacionais [...] Destarte, o conceito de tortura, como crime próprio, já faz 
parte do ordenamento jurídico brasileiro, em grau constitucional. É evidente 
que tal conceito não dispensa, por respeito ao princípio da reserva legal 
também de nível constitucional, da intermediação do legislador 
infraconstitucional para efeito de sua configuração típica. Mas esse 
legislador não poderá, sem lesionar norma de caráter constitucional, 
construir um tipo de tortura que não leve em conta o conceito já aprovado 
em convenções internacionais. 
  

Raciocínio que o leva a concluir pela inconstitucionalidade da Lei 

9.455/97, assim denunciadas:  

Assim, lei ordinária que desfigure a tortura de forma a torná-la um delito 
comum e não próprio, está eivado de manifesta inconstitucionalidade, tal 
como ocorreria se o legislador ordinário entendesse que o delito de racismo 
comportaria a pena detentiva ou de multa ou que a ação de grupos 
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático, constituiria fato criminoso prescritível ou, ainda, que os delitos 
hediondos e outros a eles assemelhados seriam suscetíveis de graça ou 
anistia (2002, p. 3101). 

  

O entendimento de que o crime de tortura deveria ser acolhido como 

crime próprio constitui posição predominante na doutrina, a exemplo de Manuel de 

Rivacoba (1982, p. 802)65; Francisco Muñoz Conde (1991, p. 667); Rui Stoco 

(1997)66; Sérgio Salomão Shecaira (1998, p. 2)67 e, por fim, Franco e Stoco (2002, p. 

                                            
65 Nos seguintes termos: "en el dolo o sufrimiento físico, infligido por funcionario público e por orden o instigación 
de él, para obtener así, contra o sin la voluntad del atormentado, la confesión del delito que se persigue o de 
otros que haya perpetrado, o la declaración de quienes delinquieron con él, o bien para purgar la infamia 
inherente al delito." 
66 Para quem "a opção da lei em estabelecer a tortura como crime comum, por alargar seu espectro de 
abrangência, ocasionará sérios problemas no que pertine ao conflito de normas".  
67 Com as seguintes ponderações: "Melhor seria, ainda, para a deliberação do objeto e alcance da lei, que o 
crime de tortura viesse classificado como crime próprio ─ aquele que pode ser cometido por determinada 
categoria de pessoas ─ e não como crime comum, cujo autor pode vir a ser qualquer pessoa. É que, neste 
contexto, inúmeras dúvidas poderão surgir dada a abrangência da definição".  
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3103)68:  

Associado a isso, destacamos o fato de que nas legislações 

internacionais, como as da Espanha e de Portugal, o crime foi acolhido na 

modalidade de crime próprio, restringindo-se a possibilidade de sua autoria aos 

agentes do Estado (BORGES, 2004, p. 133). 

De lembrar que na oportunidade dos trabalhos preparatórios da 

Convenção Contra a Tortura (ONU, 2004), essa questão foi largamente discutida, 

restando vencida a posição minoritária, encabeçada pela França, no sentido de 

configurar a tortura como crime comum e não próprio. Rodriguez Mesa (2000, p. 57) 

destaca esse episódio fazendo as seguintes alusões explicativas:  

La necesaria intervención de un funcionario público en las conductas 
constitutivas de tortura fue una cuestión largamente debatida durante los 
trabajos preparatorios de la CNUT. Así, es de resultar una postura 
minoritaria, encabezada por Francia, que entendía que la definición de 
tortura debía centrarse el la naturaleza intrínseca al acto de torturar en si 
mismo, con independencia de las características del autor. Frente a la 
posición francesa, la mayor parte de los Estados entendieron que la 
Convención debía ser aplicada sólo a los actos cometidos por funcionario 
público o a aquellos otros en los que estos funcionarios tuviesen algún tipo 
de responsabilidad. Finalmente la versión definitiva respeta el objetivo 
primordial de la Convención: resolver los problemas existentes en los casos 
en que, de no actuarse en el plano internacional, era poco probable que se 
actuarse en el ámbito nacional. Al mismo tiempo se amplia el autor material 
del hecho haya sido un particular. En este sentido es elogiable la extensión 
del concepto de tortura a los actos cometidos por particulares cuando exista 
consentimiento o aquiescencia de un funcionario público, ya que permite la 
protección del individuo frente a conductas que, sin ser realizadas 
materialmente los representantes del poder, resultan alentadas y 
favorecidas desde este.       

  

Outra crítica que se pode fazer à lei, agora mais técnica, diz respeito às 

modalidades de tortura que prevê. Trata-se daquelas que exigem do agente as 

ações de "constranger" e "submeter", que ficam na dependência, para configuração 

da sua categorização típica integral, de uma valoração judicial de espectro muito 

                                            
68 Que pondera assim: "não se pode fugir à conclusão de que a Lei 9.455/97, ao conceituar a tortura como crime 
comum, isto é, exeqüível por qualquer pessoa, alem de lesionar, de modo flagrante, norma constitucional que 
tem embasamento em tratados internacionais [...] está na contramão da doutrina atual sobre a matéria." 
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largo, na medida em que ai se exige a clarificação dos limites conceituais do 

"sofrimento físico" ou do "sofrimento psicológico" da vítima, o que não é tarefa 

factível ou, se o for, de dificílima concreção, o que certamente gerará por parte do 

julgador, até por imposição do princípio legal do "in dúbio pro reo", o afastamento da 

figura típica e conseqüente absolvição do eventual torturador acusado.  

Abordando essa dificuldade Franco e Stoco (2002, p. 3105) enriquece a 

crítica com as seguintes colocações: "ainda que se admita, para argumentar, que é 

possível, através de perícia médico-legal, detectar o sofrimento físico de alguém, 

não se pode ignorar que vários sofrimentos físicos podem ser infligidos sem que 

deles decorram vestígios" e ainda mais essa: "o sofrimento mental de uma pessoa 

constitui um conceito extremamente poroso, que, por isso, flutua no ar, sem nenhum 

ponto de engate na realidade" e, por fim, essa última: "o sofrimento mental, 

dimensionado em termos não concretos, mostra-se de extrema variabilidade, 

podendo ser diverso conforme a maior ou menor sensibilidade ou capacidade reativa 

de cada pessoa". 

Problema ainda maior surge quando pomos os olhos na categoria da 

tortura prevista no § 1º do art. 1º, que exige não apenas a configuração do 

sofrimento, mas que este seja "intenso". Indaga-se: Com que régua poderia o 

julgador medir a intensidade desse sofrimento? 

Outro aspecto digno de crítica diz respeito à alargada margem punitiva 

entre o mínimo (de dois anos) e o máximo (de oito anos) da pena cominada para as 

duas formas básicas de tortura, consistente nas ações de constrangimento e 

submissão, já que o máximo da pena constitui o quádruplo do mínimo legal. Nesse 

sentido, as seguintes colocações procedentes de Franco e Stoco (2002, p. 3107):   

[...] os marcos excessivamente amplos convertem em verdade o juiz em 
legislador. Na medida em que este se omite de sua missão de determinar, 
com adequação razoável um mínimo e um máximo de pena, em função do 
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desvalor do fato, e estabelece, por comodismo ou irresponsabilidade, 
balizas punitivas largas dentro das quais autoriza a atuação do juiz, a 
segurança de cada cidadão estará em jogo, pois, em vez do desejável e 
discreto arbítrio judicial, instaura-se o regime da arbitrariedade do juiz, em 
que um quadro de inúmeras opções despropositadas encontra forma de 
expressão.  

 

Ainda no pertinente ao excesso de penalização, destaca-se o fato de que 

a lei, nos termos da previsão contida no § 5º do art. 1º, voltou a contemplar o que já 

estava sepultado pela reforma penal de 1984, que é a interdição do condenado para 

o exercício de cargo, função ou emprego público como efeito acessório da sentença 

transitada em julgado, a qual, tratando-se de conseqüência automática, independe 

de fundamentação. E mais, estabelecendo que a dita interdição terá duração do 

dobro do prazo da pena máxima aplicada, em tese, estabeleceu-se a possibilidade 

de que a mesma possa atingir 42 anos, considerando que a pena máxima de uma 

das modalidades do tipo de tortura que prevê (a qualificada pelo resultado morte), 

nos termos do § 3º do art. 1º, pode chegar a 16 anos, sobre os quais pode ainda 

incidir o aumento de 1/3 previsto no § 4º, quanto então teremos a pena máxima de 

21 anos, que em dobro significa até mais de 42 anos de vigência da aludida 

interdição, o que certamente se constitui em exagero, a despeito da excessiva 

gravidade do tipo gerador em tela.   

Além dessas críticas sobre a lei em questão, existem outras, de igual 

modo dignas de nota. Entretanto, o teor excessivamente técnico de tais vícios não 

se coaduna com o objetivo deste trabalho, razão pela qual encerramos aqui a 

missão crítica sobre a Lei 9.455/97, destacando o que desde o início ficou 

consignado: de que a lei tem o mérito do simples fato de ter sido promulgada, pois 

só com ela se fornece instrumental específico e adequado para o combate deste que 

certamente se constitui num dos mais hediondos dos crimes, que é a tortura, sendo 

que seu mais grave defeito reside na circunstância de que o tipo foi estruturado em 
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nossa legislação como crime próprio, ao arrepio das disposições dos organismos 

internacionais de proteção aos direitos humanos, de que o Brasil é signatário.      

Não seria equívoco afirmarmos, pelo que vimos até aqui, que a tortura, 

pelo menos do ponto de vista das normas jurídicas positivadas nos planos 

internacional e nacional, está encurralada. Entretanto, o que assistimos e vivemos é 

que ela nunca esteve tão presente e perto de nós todos, a ponto de tornar-se tão 

íntima que, com ela, convivemos sem nos apercebermos da sua presença e até 

sendo complacentes com a sua companhia. Assim, por exemplo, ainda hoje é 

comum nos depararmos com cenas televisivas mostrando presos amontoados em 

cadeias públicas, ou mesmo em presídios, onde a superlotação tornou-se regra; 

com a divulgação, pela mídia, de interrogatórios por parte da Polícia Judiciária que 

duram horas a fio, sem que o interrogado se alimente; com o policial militar 

"baixando o pau" em situações absolutamente desnecessárias.  

Mas dessas questões iremos tratar em capítulo à parte, ao abordarmos a 

tortura sob a perspectiva sociológica, a partir dos dados da pesquisa empírica 

levada a efeito, cumprindo por ora, ainda no âmbito da dogmática, dizer sobre o 

sistema policial brasileiro, já que é no âmbito da Polícia que mais se verificam 

denúncias sobre praticas do suplício em nosso país.            

 

2.4 POLÍCIA, VIOLÊNCIA LEGÍTIMA DA INVESTIGAÇÃO E A TORTURA  

 

Quando tratamos no capítulo anterior das várias possibilidades de 

definição do termo "tortura", vimos que do ponto de vista adotado pelos organismos 

internacionais – ou seja, no âmbito do que se convencionou denominar de Sistema 

Internacional de Direitos Humanos – sua configuração enquanto crime próprio 
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reclama a presença de agentes do Estado no pólo ativo da constituição do tipo, 

certamente à conta de que tais agentes, por estarem mais diretamente envolvidos 

com a manutenção da ordem pública69 e, "ipso facto", com o uso da força que lhe é 

correlata, estão sujeitos a imiscuir-se com a prática da tortura.       

A força pública é inflexível. O cidadão está exposto ininterruptamente a 

ela. Aquele que é culpado será (pelo menos em tese) punido ao cair nas mãos dos 

órgãos responsáveis pela persecução penal70. Por isso é necessário assegurar que 

as autoridades que detêm a força do Estado sejam controladas de modo tal que 

essa força só se exerça dentro dos limites da lei e dos princípios que a subjazem. O 

homem, como bem adverte Fleiner-Gerster (2006, p. 245), que dispõe da força, sem 

ser ele mesmo submetido a um controle, torna-se, na maioria das vezes, inumano.  

Todavia não se pode deixar escapar que o Estado que se pretende 

Democrático de Direito, como o Brasil71, deve fazer o uso da força apenas 

raramente, e nunca do medo ou da ameaça de sua arbitrariedade, o que foi (é) uma 

constante nos Estados totalitários. Os Estados que se constituem sob o princípio do 

respeito aos Direitos Humanos devem se impor diante dos seus cidadãos através de 

outros meios de demonstração de poder, notadamente por sua autoridade, que 

consiste na confiança que os seus órgãos inspiram aos cidadãos; respeito que se 

aufere com o cumprimento das promessas plasmadas em suas respectivas 

Constituições que, afinal, têm sua base de legitimidade na vontade popular, ou seja, 

nos cidadãos. 

                                            
69 Assim se verifica, por exemplo, pelo fato da edição, pela ONU, do Código de Conduta para os Funcionários 
responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembléia Geral em 17 de dezembro de 1989, através da 
Resolução nº 34/169, e a adoção, pelo Conselho Econômico e Social, de 24 de maio de 1989, dos Princípios 
Orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação 
da Lei. Disponíveis em: <http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-pcjp-
19.html>, Acesso em: 11 jun. 2008.     
70 No caso do Brasil: Polícia Judiciária (Civil), na fase judicialiforme, e Ministério Público, na fase judicial, que é 
quem tem a titularidade da ação penal.   
71 A teor do disposto no art. 1º da Constituição Federal, que assim o proclama explicitamente: "Art. 1º A 
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...]."   
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Assim, a polícia é, em tese, "uma organização autorizada pela 

coletividade para regular as relações sociais via utilização, se necessário, da força 

física" (SAPORI, 2007, p. 97), no que diverge do exército pelo fato de a este ser 

consignada, embora a mesma atribuição, mas em âmbito externo à coletividade.  

Disso resulta que a caracterização da tortura não se plasma pelo simples 

uso da violência, mas pelo uso instrumental da violência perpetrada de forma 

ilegítima, ou seja, à margem ou para além dos limites autorizados pelo ordenamento 

jurídico.  

A atuação do Estado no provimento do policiamento, combinando 

dimensões preventivas e repressivas, implica na constituição de várias polícias, 

cada uma com características e atribuições próprias, do que resultam 

responsabilidades que lhe são peculiares.  

Quando se fala em violência policial, então, há de se distinguir, de um 

lado, a chamada violência legítima, ínsita à própria atividade policial; de outro, a 

violência espúria, que pode assumir diferentes modalidades, a exemplo da tortura, 

abuso de força, mortes extrajudiciais sob custódia, detenções violentas, intimidações 

e vinganças, desaparecimentos etc. (RATTON, 2007, p. 140).           

Entender sobre a instituição das polícias brasileiras é algo que não se 

pode prescindir num estudo sobre a tortura, sob pena de incorrer-se em conclusões 

equivocadas, notadamente no que diz respeito à responsabilidade das ações assim 

tipificáveis.  

A imagem que as pessoas costumeiramente fazem sobre a polícia, nas 

palavras dos cientistas sociais Loche, Ferreira , Souza e Izumino (1999, p. 167) é de 

que 

[...] ela seria parte integrante do sistema de justiça criminal. Assim, a 
Polícia, Ministério Público, juízes, tribunais e penitenciárias funcionariam de 
forma integrada e buscando atingir os mesmos objetivos; tudo isso 
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implicaria a existência de uma agenda comum entre cada instituição, 
formulada pelos poderes constituídos, isto é, os governadores e as 
assembléias estaduais, no que chamaríamos de uma política pública de 
segurança e justiça. Mais ainda, que essa política teria como objetivo, 
naturalmente, prevenir e reprimir a criminalidade quer dificultando a 
realização de crime, quer julgando criminosos, quer fazendo com que os 
criminosos cumprissem suas penas. 

 

Os mesmos autores concluem que as pesquisas sociológicas têm 

demonstrado que a realidade do sistema de justiça criminal é mais complexa do que 

essa imagem do senso comum, ponderando que  

[...] os pesquisadores perceberam que há uma forte tensão entre  o 
cumprimento da lei (legalidade ) e a manutenção da ordem 
(extralegalidade ) presente na definição mesma das atribuições da 
polícia civil . Embora a polícia tenha um mandato bem definido dentro da 
ordem democrática, sua ação cotidiana põe em choque a defesa das 
liberdades individuais e as necessidades da sociedade em prover justiça 
(1999, p. 167, grifos nossos). 

 

Sucedendo a essas colocações iniciais ao capítulo da obra intitulado 

"Polícia, direito e poder discricionário", os autores asseveram que "a violência 

policial tem chamado muito a atenção pública"; e passam a delatar os seguintes  

episódios de violência policial:  

[...] assistimos, pasmos, a grupos de policiais praticarem pedágio em 
favelas, que consiste em dar uma blitz e extorquir dinheiro das vítimas – 
trabalhadores e jovens negros –, sob ameaças, agressões e mesmo 
assassinatos (Favela Naval e Cidade de Deus) vimos extermínio de 
meninos e meninas de rua (Massacre da Candelária) e vingança que 
redundou em dezenas de mortos (Massacre do Vigário Geral). Sem contar 
com o macabro "Massacre do Carandiru", no qual 111 presos foram 
brutalmente mortos por policiais militares após tentativa de rebelião 
(LOCHE; FERREIRA; SOUZA; IZUMINO, 1999, p. 167). 

 

A estrutura policial brasileira é, de fato, bastante complexa. No plano 

constitucional atual encontra-se delineada no art. 144 da Constituição de 198872, 

tópico referente à Segurança Pública, onde existem referências a várias polícias: 

                                            
72 "Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - 
polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária Federal; IV - polícias civis; V - polícias militares 
e corpo de bombeiros militares [...].    
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Polícia Federal, Polícias Rodoviária e Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias 

Militares e Corpos de Bombeiro Militares.   

Não obstante, é freqüente depararmo-nos com publicações, mesmo 

especializadas, fazendo referência à "Polícia", de forma unívoca, como se todas elas 

(as nossas Polícias) tivessem, institucionalmente, as mesmas atribuições, o que é 

um equívoco perigoso, na medida em que dele podem resultar críticas e conclusões 

enganosas, como a de se atribuir responsabilidades inadequadas, ou ainda, críticas 

inadequadas ao nosso sistema policial, em que pesem as aberrações que decerto 

existem, e não são poucas.    

De igual modo, verificam-se artigos denunciadores da violência policial, 

sobretudo na grande imprensa, maculados de imprecisões graves quando fazem 

referencia à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e do Poder Judiciário, o que 

denota certo desconhecimento das atribuições legais ou do exato papel de cada 

uma dessas instituições no âmbito do ordenamento jurídico nacional.     

Os textos acima transcritos servem de referência às imprecisões que 

mencionamos. De suas leituras não fica claro, por exemplo, de qual polícia está 

tratando, o que pode levar o leitor à falta de conclusão precisa ou, pior, equivocada, 

quanto às responsabilidades dos conhecidos e lamentáveis episódios da Favela 

Naval, Cidade de Deus, Candelária e Vigário Geral.     

Ainda: existem nos textos conclusões flagrantemente equivocadas no que 

diz respeito aos papéis institucionais da Polícia, do Ministério Público e do Poder 

Judiciário, quando, por exemplo, neles se menciona que todos, Polícia, Ministério 

Público e Poder Judiciário agiriam de forma integrada, buscando atingir os mesmos 

objetivos, ou que, da definição das atribuições da polícia civil estaria presente "forte 

tensão entre a [...] legalidade e [...] extralegalidade" (destaques nos textos). 
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Dissemos que tais conclusões redundam em equívocos flagrantes; cabe-

nos explicar.  É que os objetivos de tais instituições não são, em absoluto, comuns. 

Muito ao contrário, em certas circunstâncias afiguram-se até antagônicos. Também 

não é correto afirmar que exista qualquer dispositivo legal de fixação das atribuições 

da Polícia Civil no nosso ordenamento jurídico que possa redundar dúvida aos 

agentes deste órgão estatal quanto a agir na legalidade ou na extralegalidade. O 

comando constitucional, nesse sentido, é claro e impõe, não só às Polícias, mas a 

toda Administração Pública operarem, sempre, na legalidade, ou seja, no estrito 

cumprimento da lei73. Se existe a tensão mencionada, e sabemos que existe, ela 

não emana de qualquer dubiedade atributiva da lei, mas sim de circunstâncias 

factuais.   

É preciso, pois, para dizer bem, que nos acerquemos, sem qualquer tipo 

de preconceito, de todo o conhecimento possível em torno do quanto se diz, o que 

enseja, num estudo sobre a tortura, esclarecermos: a) sobre o nosso modelo policial;  

b) sobre o papel institucional das polícias no âmbito do ordenamento jurídico 

nacional; c) sobre das atribuições de cada uma das nossas polícias, em particular da 

polícia civil, bem assim do procedimento do inquérito policial.  

De igual modo não se poderia levar a efeito esse empreendimento sem 

abrirmos espaço para averiguar a origem remota das polícias do Brasil, já que suas 

gêneses são fatores de contribuição para o entendimento da incidência recorrente 

da tortura na atividade policial.  

O tema relativo ao poder de polícia coloca em confronto a liberdade 

individual e a autoridade da Administração Pública. De um lado, o cidadão quer 

exercer plenamente os seus direitos; de outro, a Administração tem por incumbência 

                                            
73 Assim o art. 37º da Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação: "A administração pública direta ou 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]"    
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condicionar o exercício daqueles direitos ao bem-estar coletivo, o que realiza através 

do seu poder de polícia (ALEXANDRINO; PAULO, 2004, p. 139-140).  

Em tese não existe incompatibilidade entre os direitos individuais e os 

limites a eles impostos pelo poder de polícia, na medida em que a idéia de limite 

advém do próprio conceito de direito subjetivo74, no sentido de que tudo aquilo que é 

juridicamente garantido pelo ordenamento jurídico, é também juridicamente limitado, 

valendo a observação de que tal poder, concedido à administração pública, é 

consagrado por todas as constituições do mundo, inclusive dos Estados 

Democráticos de Direito75, à conta de que seria impossível administrar a coisa 

pública e gerir o interesse coletivo sem interferência na esfera privada.   

Necessário consignar que o Poder de Polícia comporta dois sentidos, um 

amplo e um restrito. Em sentido amplo denota toda e qualquer ação restritiva do 

Estado em relação dos direitos individuais, enfoque que aviva a função do Poder 

Legislativo, incumbido da criação do direito novo, e em sentido restrito com o 

significado de atividade administrativa que consolida prerrogativa conferida aos 

agentes da administração, consistente no poder de restringir e condicionar a 

liberdade e a propriedade, quando então se trata de atividade tipicamente 

administrativa, e, como tal, subjacente à lei, de forma que esta já preexiste quando 

                                            
74 Vele destacar as seguintes observações de Ferraz Júnior, sobre o direito subjetivo, na perspectiva dogmática: 
"A expressão tem uma carga valorativa positiva: direito subjetivo significa que a situação jurídica é considerada 
da perspectiva de um sujeito a quem ela favorece [..] via de regra, esta situação favorável surge em face de 
normas que restringem o comportamento dos outros. Daí a usual correlação entre direito (de um) e dever (do 
outro) bem como a idéia de que a liberdade é um privilégio a que se contrapõe uma restrição à liberdade dos 
demais [...] o uso do conceito pressupõe a possibilidade de fazer valer sua situação em face de outros, ou seja, 
implica "faculdade" ou  "poder" e ainda a afirmação autônoma do indivíduo (note-se que "faculdade" ou "poder" 
não designam coisas, substancias, mas relações ou modo de operar relações: ter poder  significa que os outros 
se comportam perante a mim de modo submisso, ter faculdade significa que tenho condições de provocar certos 
comportamento nos outros." (FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 150-151)    
75 No sentido contemporâneo que se empresta ao termo, pelo qual os elementos básicos do Estado são: a 
sujeição do poder público à lei e ao direito (legalidade); declaração e garantia dos direitos fundamentais; 
funcionamento de juízos e tribunais protetores dos direitos dos indivíduos; criação e execução do direito como 
ordenamento destinado à justiça e à paz social. O que não se confunde com a concepção da mera existência de 
uma Constituição e de um conjunto de normas, de conteúdo qualquer (MEDAUAR, 2003, p. 27)    
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os administradores impõem a disciplina e as restrições aos direitos (CARVALHO 

FILHO, 2008, p. 67-68).  

É de todo interessante que se realce, para que não se confunda: polícia-

função com polícia-corporação. A primeira designa uma função estatal propriamente 

dita, e deve ser interpretada sob o aspecto material, enquanto que a segunda 

corresponde à idéia de órgão administrativo, integrado nos sistemas de segurança 

pública e incumbida de prevenir delitos e as condutas ofensivas à ordem pública, 

razão pela qual convém seja visualizada sob o aspecto subjetivo ou formal. Assim, 

conforme explicação de Carvalho Filho (2008, p. 67-68), "a polícia-corporação 

executa funções de polícia-administrativa, mas a polícia-função, ou seja, a atividade, 

oriunda do poder de polícia, é exercida por outros órgãos administrativos além da 

corporação policial".  

Não se deve perder de vista que a expressão "poder de polícia" difere de 

"poder da polícia". Aquele diz respeito a um dos poderes da administração pública, 

que pode vir a utilizar o poder da polícia para fazer valer as decisões administrativas 

amparadas por aqueles poderes, daí porque pertinente a divisão que se costuma 

fazer do poder de polícia em dois seguimentos distintos: a Polícia Administrativa e a 

Polícia Judiciária, sendo essa última a do nosso maior interesse neste trabalho, já 

que a ela é que concerne, no primeiro momento, a persecução penal, que se 

concretiza com a instauração do Inquérito Policial, valendo destacar, entretanto, a 

observação de Carvalho Filho (2008, p. 73), de que ambas representam atividades 

de gestão de interesses públicos. 
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2.5 OS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA   

 

O uso de meios coativos que caracterizam o poder de polícia por parte da 

Administração é uma necessidade imposta em nome da defesa dos interesses 

públicos. A sua necessidade é incontestável, exceto numa visão, pouco defensável, 

de que os homens, por consciência ética, seriam capazes de auto gerir-se em prol 

do interesse público. Tem, portanto, na área da Polícia, como em qualquer outro 

setor da Administração, um limite conatural, congênito ao seu exercício, que é o de 

atingir a finalidade legal em vista da qual foi instituída a medida da polícia. 

A faculdade repressiva não é, entretanto, ilimitada, estando sujeita a 

limites jurídicos, a exemplo dos direitos dos cidadãos, prerrogativas e liberdades 

públicas asseguradas na Constituição e nas leis   

Assim, principalmente no caso da utilização de meios coativos, que, bem 

por isso, interferem energicamente com a liberdade individual, é preciso que a 

Administração se comporte com extrema cautela, nunca se servindo dos meios da 

força além do necessário à obtenção do resultado pretendido pela lei, sob pena de 

vício jurídico que acarretará responsabilidade da Administração. Da necessidade 

desse equilíbrio, advém o denominado princípio da proporcionalidade; 

proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade legal a ser atingida.  

A via da coação só é aberta para o Poder Público quando não há outro 

meio eficaz para obter o cumprimento da pretensão jurídica e só se legitima na 

medida em que é, não só compatível, como proporcional ao resultado almejado pela 

ordem normativa. Toda coação que exceda ao estritamente necessário à obtenção 

do efeito jurídico licitamente desejado pelo Poder Público é injurídica, e tem-se aí o 
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que se denomina desvio ou abuso de poder e seus conseqüentes: 

responsabilidades nas esferas civil, penal e administrativa. 

Como bem colocado por Carvalho Filho (2008, p. 77), há uma linha, 

insuscetível de ser ignorada, que reflete a junção entre o poder restritivo da 

Administração e a intangibilidade dos direitos (dentre os quais, particularmente, no 

caso da tortura, o direito à integridade física e psíquica, enquanto respeito à 

dignidade humana) assegurados aos indivíduos, de modo que, atuar aquém dessa 

linha demarcatória é renunciar ilegitimamente a poderes públicos; agir além dela 

representa arbítrio e abuso de poder, haja vista que não se pode, a pretexto do 

exercício do poder de polícia, aniquilar os mencionados direitos.  

 

2.6 MODALIDADES DE POLÍCIAS DO SISTEMA BRASILEIRO: AS POLÍCIAS CIVIL 

E MILITAR 

 

O poder de polícia que o Estado exerce pode incidir em duas áreas: a 

administrativa e a judiciária, daí dizer-se que, à luz da organização jurídica brasileira, 

a polícia se divide em dois ramos: Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. Essa 

classificação, entretanto, não é pacífica na doutrina, existindo autores que preferem 

classificá-las, como gênero, em Polícia Administrativa e de segurança – englobando, 

nesta última espécie, a Polícia Judiciária.  

A Polícia Administrativa tem como objetivo principal a manutenção da 

ordem pública geral, impedindo, preventivamente, possíveis infrações das leis, no 

sentido bem amplo. A ela incumbe, fundamentalmente, a vigilância, a proteção da 

sociedade, a manutenção (preventiva) da ordem, assegurando os direitos individuais 
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e auxiliando a execução dos atos e decisões e, principalmente, da Administração 

Pública.     

A Polícia Judiciária, por seu lado, tem como objetivo principal a 

investigação dos delitos ocorridos (por isso mesmo de caráter repressivo), agindo, 

dessa feita, como auxiliar do Poder Judiciário. 

A principal diferença que se costuma apontar entre as duas está no 

caráter preventivo da Polícia Administrativa e no caráter repressivo da Polícia 

Judiciária. A primeira terá por objetivo impedir as ações anti-sociais; e a segunda, 

punir os infratores da lei penal. A linha de diferenciação, dessa maneira, está na 

ocorrência ou não de ilícito penal, de modo que, quando atua na área do ilícito 

puramente administrativo (preventiva ou repressivamente), a polícia é administrativa. 

Quando o ilícito penal é praticado, é a Polícia Judiciária quem age. 

A Polícia Administrativa, e isto é necessário que fique bem fixado, rege-se 

pelo Direito Administrativo, incidindo sobre bens, direitos e atividades; enquanto a  

Polícia Judiciária é regida pelo Direito Processual Penal, incidindo sobre pessoas, 

mas ambas, evidentemente, têm suas disciplinas traçadas pelo Direito 

Constitucional, que fixa os princípios maiores de todo o ordenamento jurídico e os 

limites de atuação de cada uma dessas atividades, como já denotamos.     

Chegamos aos pontos de nosso maior interesse, pelo menos até aqui, 

que são os seguintes: a) fixar a exata diferença entre a Polícia Judiciária, dita 

repressiva, e a Polícia Militar, dita preventiva; b) o que são e quais os seus papéis 

no nosso Ordenamento Jurídico; c) explorar o palco do Inquérito Policial e os seus 

atores, por serem protagonistas da tortura, em sua modalidade denominada "tortura 

processual".  
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Pois bem, vimos até aqui que o Poder de Polícia, ínsito ao Estado, se 

difunde por toda a Administração Pública; que esse poder, no âmbito do nosso 

ordenamento jurídico, incide em duas áreas de sua atuação: na administrativa e na 

judiciária, daí a existência de dois gêneros de polícia: uma administrativa, no sentido 

de que serve aos fins da Administração Pública – dentre os quais se inclui a 

manutenção da ordem pública geral –, sendo sua missão impedir preventivamente, 

possíveis infrações penais, e outra denominada judiciária, que tem como atribuição 

principal a investigação dos delitos ocorridos, sendo, por isso mesmo, não de caráter 

preventivo, mas repressivo.  

Por fim, vimos também que o exame e o estudo em torno da Polícia 

Administrativa e da Polícia Judiciária pertencem a ramos diferentes do direito 

positivo: o da Polícia Administrativa ao Direito Administrativo e o da Polícia Judiciária 

ao direito Penal Processual.   

Entender, pois, a instituições da Polícia Judiciária, e diferençá-la da 

Polícia Militar, bem assim o papel dos seus respectivos atores – agentes policiais e 

policiais militares –, desafia incursão pelo aparato conceitual do Direito Processual 

Penal, o que faremos desde agora, não sem antes lançarmos um olhar sobre o 

Direito Constitucional, já que é dele, afinal, a tarefa de estabelecer os princípios 

norteadores de todo o ordenamento jurídico, notadamente aos que dizem respeito 

às garantias e diretos individuais, inseridos, na sua maioria, no art. 5º e seus 77 

incisos da Constituição vigente.  

É no capítulo dedicado à segurança pública, precisamente no seu art. 

144, que a Constituição vigente, de 1988, menciona e estabelece, de forma 

genérica, as atribuições de cada uma das nossas instituições policiais. O capítulo 

referenciado está inserido no Título V da Carta Constitucional, que tem a epígrafe: 
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"DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS". Eis o teor do 

artigo:    

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I - polícia federal; 
II - policia rodoviária federal;  
III - polícia ferroviária federal;  
IV - polícias civis;  
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.76   

 

Os parágrafos (em número de nove) e incisos agregados ao artigo 

aduzem sobre as atribuições de cada uma das polícias que menciona.  

Faz-se necessária uma incursão sobre essa normatização, a fim de 

identificarmos e compreendermos o que são, onde se inserem no ordenamento 

jurídico nacional e quais os papeis institucionais de cada uma das nossas polícias – 

judiciária e militar –, bem assim dos seus respectivos atores.  

Não foi por acaso que o legislador constituinte entendeu de tratar, num 

mesmo capítulo, mais ainda, de forma concomitante, a polícia e a segurança 

pública, dando a entender, já ai, que ambas estão unidas umbilicalmente, não sendo 

equivocado intuir que sem polícia não há segurança.  

Polícia e segurança, todavia, como bem lembra Silva (1998, p. 742) são 

dois termos que demandam um esclarecimento prévio.  

Na teoria jurídica, a palavra "segurança" assume o sentido geral de 

garantia, proteção, estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, 

dependente do adjetivo que a qualifica. Segurança jurídica, por exemplo, consiste na 

garantia de estabilidade e de certeza dos negócios jurídicos. Segurança social tem o 

                                            
76 De se destacar que atualmente tramita no Congresso Nacional projeto de ementa à Constituição (PEC - 
2002/2007), de autoria da Dep. Sueli Vidigal, no sentido de mudar o art. 144 para tornar permanente a Força de 
Segurança Nacional de Segurança Pública, constituída pelo Decreto 5.289, de novembro de 2004. Pelo projeto, 
o artigo 144 seria acrescido com um inciso VI, e de um parágrafo 10º, com as seguintes redações: "VI - Força de 
Segurança Nacional", "§10º - A Força Nacional de Segurança será mantida pela União e pelos Estados e será 
constituída por uma unidade permanente em cada região do país, composta por pelo menos 500 homens, 
especialmente treinados para atuações planejadas de combate ao crime organizado."  
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sentido de previsão de vários meios que garantam aos indivíduos e suas famílias 

condições sociais dignas. Segurança pública, por seu turno, é a manutenção da 

ordem pública interna.       

Mas ai se estabelece um paralogismo, já que ordem pública requer 

definição; definição que é de suma importância, porquanto se trata de limitar 

situações subjetivas de vantagem, outorgadas pela Constituição. Em nome dela, não 

nos esqueçamos, tem-se praticado as maiores arbitrariedades. Com a justificativa de 

garantir a ordem pública, na verdade, muitas vezes, o que se faz é desrespeitar 

direitos fundamentais, quando o que ela apenas autoriza é o exercício regular do 

poder de força da polícia, como vimos nos capítulos precedentes, ao tratarmos do 

poder de polícia.   

Ordem pública, explica Silva (1998, p. 742), com quem alinhamos: "será 

uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência ou de 

sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir, a curto 

prazo, a prática de crimes". Convivência pacífica não significa isenção de 

divergências, de debates, de controvérsias, de certas rusgas interpessoais. Ela 

deixa de ser tal quando discussões, divergências, rusgas e contendas ameaçam 

chegar às vias de fato com iminência de desforço pessoal, de violência e de crime. A 

segurança pública, dessa maneira, é a segurança da preservação ou 

restabelecimento dessa convivência social que permite que todos gozem de seus 

direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de 

gozo e reivindicação de seus próprios direitos e em defesa de seus legítimos 

interesses. Na sua dinâmica, é uma atividade de vigilância, prevenção e repressão 

de condutas delituosas que, nos termos da Constituição, é exercida para a 

preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio 
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através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária 

Federal, das polícias civis, das polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

A palavra polícia, então, correlaciona-se com segurança. Segundo 

Tourinho Filho (2003, v. 1, p. 187) vem do grego – de "polis" (cidade) e significou, a 

princípio, o ordenamento jurídico do Estado, governo de cidade e, até mesmo, a arte 

de governar. Em Roma, esclarece: "o termo politia adquiriu um sentido todo 

especial, significando a ação do governo no sentido de manter a ordem pública, a 

tranqüilidade e paz interna; posteriormente, passou a indicar o próprio órgão estatal 

incumbido de zelar sobre a segurança dos cidadãos". A Polícia arremata Tourinho: 

[...] com o sentido que hoje se lhe empresta – órgão do Estado incumbido 
de manter a ordem e a tranqüilidade públicas – surgiu, ao que parece, na 
velha Roma. À noite, os larápios, aproveitando a falta de iluminação, 
assaltavam a velha urbs, e seus crimes ficavam impunes, porque não eram 
descobertos. Para evitar essa situação, criaram os romanos um corpo de 
soldados que, além das funções de bombeiros, exerciam as de vigilantes 
noturnos, impedindo, assim, a consumação de crimes.  
Ao tempo do império, quando se desenvolveu a cognitio extra ordinem, 
havia, em Roma, funcionários incumbidos de levar as primeiras informações 
sobre a infração penal aos Magistrados. Eram os curiosi, os irenarche, os 
stationarii, os digiti duri, que desempenhavam papel semelhante ao da 
nossa Polícia Judiciária.   

 

A atividade de polícia, como já vimos, realiza-se de vários modos, 

distinguindo-se em polícia administrativa e de segurança, esta compreendendo a 

Polícia Militar (preventivo-ostensiva) a Polícia Judiciária (repressivo-secreta).  

Há de se sublinhar que a segurança pública não é só repressão e não é 

problema apenas da polícia, como adverte Silva (1998, p. 744), com seguintes 

palavras:  

A Constituição, ao estabelecer que a segurança é dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos (art. 144), acolheu a concepção do I Ciclo de 
Estudos sobre Segurança77, segundo a qual é preciso que a questão da 
segurança seja discutida e assumida como tarefa e responsabilidade 
permanente de todos, Estado e população.       

 

                                            
77 "Constituição Federal, sugestões para uma polícia melhor", Polícia Militar, Revista da PMERJ, outubro/85, 
4/26.  
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Disso decorre também a aceitação de outras teses daquele certame, diz, 

tal a de que "se faz necessária uma nova concepção de ordem pública, em que a 

colaboração e a integração comunitária sejam os novos e importantes referenciais" e 

a de que, "dada a amplitude da missão de manutenção da ordem pública, o combate 

à criminalidade deve ser inserido no contexto mais abrangente e importante da 

proteção da população", o que requer a adoção de outro princípio afirmado, de 

acordo com o qual é preciso "adequar a polícia às condições e exigências de uma 

sociedade democrática, aperfeiçoando a formação profissional e orientando-a para a 

obediência aos preceitos legais de respeito aos direitos do cidadão, 

independentemente de sua condição social". 

A polícia de segurança, em sentido restrito, é a polícia ostensiva, a polícia 

fardada, que tem por objetivo a preservação da ordem pública e, por conseqüência, 

adotar as medidas preventivas que em sua prudência julga necessárias para evitar o 

dano ou perigo para as pessoas. Entretanto, apesar de toda a vigilância e 

prevenção, não é possível evitar o crime, sendo, pois, necessária a existência de um 

sistema que apure os fatos delituosos e cuide da perseguição aos seus agentes. 

Perseguição no sentido de que sejam identificados, processados e, se for o caso, 

punidos, nos termos da lei, sempre com a garantia de defesa ampla que a 

Constituição lhes garante78.  

Esse sistema envolve as atividades de investigação das infrações penais, 

a indicação de sua autoria, assim como o processo judicial pertinente à punição do 

agente, sendo ai, e só ai, que entra o papel da Polícia Judiciária, cujo objetivo é 

atuar na atividade de investigação do crime, com o fim específico de fornecer 
                                            
78 A garantia da ampla defesa é assegurada pela Constituição de 1988, no inc. LV do seu art. 5º, cuja redação é 
a seguinte: "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:"; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes. “ 



 111 

elementos necessários a um outro órgão estatal que é o responsável, se for o caso, 

pela deflagração da ação penal contra o agente do delito. Trata-se do Ministério 

Público79, que, em defesa e em nome da sociedade, age buscando a punição de 

quem, supostamente, desonrou o pacto de não praticar a ação tida como maléfica à 

sociedade e que, por conta disso (pelo menos em tese), há de ser punido, nos 

termos da lei e do anseio da sociedade.   

Cumpre mencionar uma equivocada afirmação que costumamos ouvir: a 

de que a Polícia "entrega os delinqüentes à justiça para serem punidos". Trata-se de 

engano grave e merece reparo. É que a polícia não entrega os delinqüentes, ou 

supostos delinqüentes, aos tribunais para serem punidos, e sim para serem 

processados e julgados. Os órgãos jurisdicionais não têm, pelo menos nos dias de 

hoje, ou sob a égide da Constituição de 1988, poder para punir ninguém, pois tal 

poder não é exercido por eles, mas por meio deles. A Polícia Judiciária entrega o 

indiciado – depois das investigações realizadas – ao Ministério Público, e não à 

justiça.  

A investigação feita pela Polícia Judiciária tem a finalidade de preparar a 

ação penal, cuja titularidade é do Ministério Público (MARQUES, 1997, v. 1, p. 145), 

amealhando informações sobre o eventual fato criminoso e sua autoria, com base 

nas quais o Ministério Público formula o pedido de condenação da pessoa contra a 

qual o mesmo é imputado; condenação essa que só pode advir através dos órgãos 

jurisdicionais, a quem cumpre, na condição de terceiro imparcial ao litígio e através 

do processo, aí dito penal, analisar as acusações, garantir ao acusado defesa 

                                            
79 A Constituição, no seu art. 127, fixa as atribuições do Ministério Público da seguinte maneira: "O Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis"; e no art. 129, cuidando das 
funções deste órgão, estabelece assim: 'Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, 
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei [...]"  
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ampla, sopesar os argumentos e provas produzidos por ambas as partes e, ao final, 

condenar ou absolver o acusado.  

Nota-se, portanto, que são três funções absolutamente distintas: a de 

acusação, a de defesa e a de julgamento, exercidas por órgãos igualmente distintos: 

a primeira pelo Ministério Público, com o auxílio, nem sempre necessário, da Polícia 

Judiciária, a segunda pelo advogado ou defensor do acusado e a terceira pelo órgão 

jurisdicional.     

 Vimos que a segurança pública, nos termos da Constituição, é exercida 

pelos órgãos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária 

Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Há, 

contudo, como já se pode perceber, uma repartição de competências nessa matéria 

entre a União e os Estados, de tal maneira que o princípio que rege a matéria é o de 

que o problema da segurança pública é de competência e responsabilidade 

institucional de cada unidade da Federação, ou seja, de cada um dos Estados, tendo 

em vista as peculiaridades regionais e o fortalecimento do princípio federativo, que é 

tradição do sistema brasileiro.   

Quando a Constituição distribuiu entre as polícias federais as respectivas 

competências, notamos que o fez de forma delimitada e estritamente enumerada80, 

de modo que, afastadas essas áreas especificadas, a segurança pública é de 

competência e responsabilidade de cada um dos Estados da Federação, na forma 

prevista no art. 144 §§ 4º, 5º e 6º. Cabe, pois, aos Estados organizar a segurança 

pública. Entretanto, é de sua responsabilidade primária o exercício dessa atividade 

                                            
80 Estamos nos referindo ao § 1º do art. 144, que tem a seguinte redação: "A polícia federal, instituída por lei 
como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: I - apurar 
infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou 
de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim com outras infrações cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser a lei; II - prevenir e reprimir o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de 
outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; III - exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União."    
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que, se não for cumprida devidamente, poderá ensejar intervenção federal para – 

dentre outras hipóteses – "por termo a grave comprometimento da ordem pública", 

conforme previsão do art. 34, III.  

Sobre isso, esclarece José Afonso da Silva (1998, p. 745):  

[...] quando a Constituição determina que a lei disciplinará a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de 
maneira a garantir a eficiência de suas atividades, isso significa 
basicamente a lei estadual, mas também a lei federal, nos estritos limites de 
sua competência, relativamente às polícias federais (federal, rodoviária e 
ferroviária), ressalvada, é claro, a competência da União para estabelecer 
as normas gerais mencionadas nos arts. 22, XXI e 24 XVI, respectivamente 
sobre as polícias militares e as polícias civis81. 

  

No que diz respeito às Polícias Federais, Rodoviária e Ferroviária, 

destinam-se, respectivamente, ao patrulhamento ostensivo das rodovias e das 

ferrovias, mas apenas das federais, porque o patrulhamento das rodovias e ferrovias 

estaduais é matéria da competência das polícias dos Estados, de modo que a elas 

não cabe atividade de Polícia Judiciária, ou seja, de polícia investigativa, o que não 

ocorre com a Polícia Federal, que tem atribuição tanto preventiva, enquanto polícia 

que tem a incumbência de garantir a segurança do Presidente da República, por 

exemplo, como judiciária, na medida em que a ela é afeta a missão de investigar 

crimes da competência da Justiça Federal.   

E quanto às polícias estaduais? Bem, a elas incumbe o exercício da 

segurança pública e de Polícia Judiciária, o que se dá através das Polícias Militares 

– Polícia Militar em sentido estrito e Corpo de Bombeiros – e Polícia Judiciária, 

respectivamente. 

Permitimo-nos fazer uma breve alusão às antigas Guardas Municipais. 

Quanto a elas, os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir 

                                            
81 O art. 22 e seu inciso XXI têm a seguinte redação: "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares;” E o art. 24 e seu inc.XVI a seguinte: "Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: XVI - organização, garantias, direitos e deveres 
das polícias civis."        
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alguma forma de policiamento municipal, com o que os Municípios ficaram 

destituídos de qualquer responsabilidade específica de segurança pública, exceto 

por via transversa, na medida em que, sendo entidades estatais, não podem eximir-

se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função, contudo não lhes foi 

autorizada a instituição de órgão policial de segurança e menos ainda de Polícia 

Judiciária.  

Do que até aqui foi dito, já podemos compreender a seguinte classificação 

da Polícia que alguns autores, a exemplo de Tourinho Filho (2003, v. 1, p. 188), 

costumam fazer. Cuida-se da divisão das polícias em ostensiva ou secreta 

(conforme a exteriorização); leiga ou de carreira (conforme a organização);     

administrativa, de segurança e judiciária (conforme se trate do objeto).    

Polícia será ostensiva ou secreta de acordo com a maneira que 

desenvolva sua atividade. Nesse sentido, a Polícia Militar é ostensiva, porquanto 

atua com o uso de farda, ou seja, ostensivamente, enquanto que a Polícia Judiciária 

é secreta, por desenvolver suas atividades de investigação secretamente, ou seja, 

sem a ostensividade da farda.   

Polícia de carreira compreende-se como aquela em que os seus 

membros são investidos no cargo através de concurso público; enquanto a leiga,  

não. Quanto a esse aspecto, a Constituição de 1988 lançou na ilegalidade82 a 

chamada polícia leiga, exercida na Bahia pelos chamados, jocosamente, "Delegados 

Calça Curta", que eram autoridades policiais incumbidas de atividade investigativa, 

normalmente nos interiores, sem concurso público, mas nomeados pelo Governador 

do Estado.    

                                            
82 Constituição Federal, 1988, § 4º do art. 144: "Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares." 
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A Polícia Administrativa se caracteriza como aquela que tem por objeto as 

limitações impostas a bens jurídicos individuais, limitações que visam assegurar o 

completo êxito da administração, como vimos exaustivamente ao tratarmos do poder 

de polícia. Dentre elas tem-se como exemplo a Polícia Rodoviária e a Polícia 

Ferroviária Federal.  

A Polícia de Segurança é a que tem por objetivo as medidas preventivas, 

visando a não alteração da ordem jurídica. Ela age com certo poder discricionário, 

nunca arbitrário, que independe de qualquer autorização judicial.  

Se a polícia de Segurança estivesse subordinada a quaisquer 

determinações judiciais, esclarece Tourinho Filho (2003, v. 1, p. 189), "deixaria de 

ser Polícia de Segurança; desapareceriam suas características especiais, e ela, por 

vezes freqüentes, atuaria quando a infração que devesse evitar já estivesse 

consumada".  

A Polícia de Segurança deve atuar sempre dentro da lei, isso é óbvio, 

mas para o seu exercício, não depende de determinações de Juízes. Não seria 

possível nem admissível que a polícia, por exemplo, para evitar um assalto a banco, 

ou um homicídio, devesse procurar as autoridades judiciárias e fim de receber 

autorização para agir (TOURINHO FILHO, 2003, v. 1, p. 189). A função da Polícia de 

Segurança exterioriza-se em meios preventivos que se realizam para evitar toda 

possível causa de turbação da ordem jurídica, dano ou perigo às pessoas ou às 

coisas. 

Mas, enquanto a Polícia de Segurança visa impedir a turbação da ordem 

pública, adotando medidas preventivas, a Polícia Civil intervém quando os fatos, que 

a Polícia de Segurança pretendia prevenir, não puderam ser evitados. 
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Sobre o designativo "judiciária", importa um esclarecimento, para que não 

se confundam as coisas. Até a Constituição de 1988 a polícia, responsável pela 

tarefa de investigar as infrações penais e apurar a respectiva autoria, era chamada 

de Polícia Judiciária, e isso não guardava qualquer incompatibilidade com as 

Constituições anteriores. Todavia, diante do disposto no seu art. 144, § 4º da 

Constituição de 198883, é forçosa a conclusão de que se preferiu o designativo 

"Polícia Civil", em vez de "Polícia Judiciária".  

Não se trata apenas de questão nominativa, porquanto a expressão 

"Polícia Civil" no lugar de "Polícia Judiciária" evita confusões, pois a Polícia 

Judiciária, apesar de seu nome, exerce atividade administrativa. Os seus órgãos não 

possuem, em absoluto, competência de caráter judicial; sua missão consiste em 

ajudar a Justiça Penal no cumprimento de seus fins, desenvolvendo atividade que 

assegure o resultado do processo.  

O Estado, conforme esclarece Frederico Marques (1997, v. 1, p. 144):  

[...] quando pratica atos de investigação, após a prática de um fato 
delituoso, está exercendo seu poder de polícia. A investigação não passa 
do exercício do poder cautelar que o Estado exerce, através da polícia, na 
luta contra o crime, para preparar a ação penal e impedir que se percam os 
elementos de convicção sobre o delito cometido   

 

De fato, a investigação policial feita pela Polícia Judiciária, ou melhor, 

pela Polícia Civil, não tem por destinatário, em absoluto, o Judiciário, mas sim o 

Ministério Público, a quem cumpre analisá-la e, a partir dela, ou com seu respaldo, 

deflagrar, se for do seu entendimento, a ação penal pública contra o suposto autor 

do crime84. 

                                            
83 "Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da 
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares." 
84 O art. 129 da Constituição Federal de 1988, ao fixar as atribuições do Ministério Público inclui, no inciso I,  a de 
"promover, privativamente, a ação penal, na forma da lei. " . O art. 24 do Código de Processo Penal (Lei nº 
3.689, de 03 de outubro de 19410), por seu turno, no art. 24, impõe ao Ministério Público a deflagração penal. 
Eis a sua redação, que tem tom imperativo: "Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por 
denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça, ou 
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Outro reparo a fazer, continua Marques, "é que a polícia judiciária, apesar 

de seu nome, é atividade administrativa", e explica, citando Ludwig Spiegel: "É 

evidente que ninguém duvida que a polícia criminal pertence à Administração 

Pública. O fato é extraordinariamente simples: trata-se da administração a serviço do 

Direito Penal.  

A advertência procede, na medida em que os órgãos da Polícia Judiciária 

não possuem competência de caráter judicial; sua missão consiste em ajudar a 

Justiça no cumprimento de seus fins e desenvolver uma atividade que assegure a 

realização dos fins do processo. O Estado, quando pratica atos de investigação, 

após a prática de um fato delituoso, está exercendo seu poder de polícia. A 

investigação, dessa maneira, não passa do exercício de poder cautelar que o Estado 

exerce, através da polícia, na luta contra o crime, para preparar a ação penal e 

impedir que se percam os elementos de convicção sobre o delito cometido. 

Ainda com respeito à adjetivação da Polícia Civil ou Judiciária, vale 

consignar que muitos se referem a ela como sendo polícia repressiva, distinguindo-a 

da polícia preventiva pelo fato de agir em auxílio do Ministério Público, com vistas a 

infligir ao eventual transgressor da norma penal a respectiva pena, enquanto que a 

polícia preventiva, como visto, nada tem a ver com o fato do crime depois de 

concretizado, já que sua missão se limita à prevenção. 

                                                                                                                                        
de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.". Uma outro esclarecimento: O 
dispositivo constitucional em tela diz competir ao Ministério Público, privativamente,  promover a ação penal 
pública. Essa privatividade tem o sentido de exclusividade, de modo que somente ao Ministério Público, a partir 
da Carta de 1988, cumpre a missão de propor ação penal pública, o que antes não acontecia, pois, 
estranhamente se concedia tal prerrogativa também ao Juiz e à Polícia Judiciária (Civil), nos casos de 
contravenções e nos crimes de lesões corporais e homicídio culposos, cujas autorias fossem conhecidas nos 
primeiros quinze dias do fato. Tais prerrogativas eram concedidas pelo art. 551 do Código de Processo Penal, no 
caso das contravenções, e pela Lei 4.611, de 02.04.1965, no caso das lesões e homicídio culposos. Mais duas 
observações: é que o aludido dispositivo constitucional diz que o Ministério Público atua com exclusividade 
apenas com relação à ação penal pública. Isso porque há crimes que comportam ação penal privada, quando 
então é facultado à vítima ou seu representante legal, promover a ação penal, que por isso recebe essa 
designação. Por último, há de se destacar o fato de que a própria Constituição, e só ela poderia fazê-lo, no seu 
art. 5º inc. LIX, facultou também à vítima ou ao seu representante legal, no caso do Ministério Público deixar de 
intentar a ação penal pública, agitar ação penal, quanto então a mesma receberá denominação de "ação penal 
privada subsidiária".           
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Cabe aqui destacar a deliberação do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, bem assim do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido de atribuir 

ao Exército poder de polícia, o que se constitui em providência de 

constitucionalidade duvidosa, além de distorcer as funções inerentes do exército.  

Jorge Zaverucha (2007, p. 197-198) denuncia esse fato, além de outras 

anormalidades perpetradas contra as Forças Armadas, por parte dos mencionados 

governos. Eis o que ele diz: 

Forças Armadas e Polícia são braços armados do Estado. Para que 
funcionem democraticamente é condição necessária que haja um Estado de 
Direito e instituições sólidas. Diante do vácuo institucional, as Forças 
Armadas, em especial o Exército, vão ocupando novos espaços, 
principalmente na área de segurança pública, a convite do poder civil. Na 
falta de inimigos externos prevalece a visão do inimigo interno.   

 

O papel das Forças Armadas nacionais encontra-se estabelecido no art. 

142 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação:  

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem  

 

Com a crescente descrença do Exército nas Polícias Militares, afora as 

outras polícias, e o agravamento da segurança pública, em especial em grandes 

centros, aduz Zaverucha (2007, p. 197-198) 

[...] observa-se a banalização do emprego das Forças Armadas em ações 
de segurança pública. O Exército recebeu diretrizes presidenciais para 
assumir o policiamento ostensivo na defesa da fazenda do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso; na escolta de carros-pipa em cidades 
assoladas pela seca; na distribuição de cestas básicas; [...] garantir a 
segurança do carnaval do Rio de Janeiro; o apoio ao combate ao crime 
organizado ou na pacificação de áreas de conflito agrário  

 

E para legalizar tais ações o Presidente Fernando Henrique adotou 

medidas no sentido de regulamentar juridicamente o exercício do poder de polícia 
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ostensivo do Exército na manutenção da ordem pública, conforme Decreto nº 3.897, 

de 24 de agosto de 2001, no qual se encontram fixadas as diretrizes para o emprego 

das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, dando pela primeira vez ao 

Exército o poder de polícia. 

Segundo esse Decreto, é de competência exclusiva do Presidente da 

República a decisão de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, 

cuja iniciativa pode partir da própria iniciativa da presidência ou dos outros poderes 

constitucionais, representados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo 

Presidente do Senado Federal ou pelo Presidente da Câmara dos Deputados.  

Ainda segundo o aludido Decreto, a possibilidade de emprego das Forças 

Armadas para a garantia da lei e da ordem, objetivando a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, só ocorrerá quando 

esgotados os instrumentos a isso previstos no artigo 44 da Constituição, cabendo-

lhes, no caso dessa incidência, sempre que se faça necessário, desenvolver as 

ações de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, 

que se incluem na competência, constitucional e legal, das Polícias Militares, 

observados os termos e limites impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico. 

No ano de 2004, através do Decreto 5.289/2004, foi criada A Força 

Nacional de Segurança Pública (FNSP), que é um programa de cooperação de 

Segurança Pública brasileiro, coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP) do Ministério da Justiça (MJ), cuja coordenação (ou comando) é, 

em 1º nível, da Secretária Nacional de Segurança Pública (SENASP).  

Nos termos desse Decreto, a Força Nacional, com poder para atuar em 

todo território do Brasil, só pode ser acionada quando um Governador requisita  

auxílio federal para conter atos que atentam contra a lei e a ordem e que perigam 
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sair do controle das forças de segurança locais, cumprindo ao Ministro da Justiça 

determinar o emprego da Força, em caráter episódico e planejado.   

O Decreto é claro em atribuir à Força Nacional apenas a atribuição de 

polícia preventiva, de modo que a mesma não pode fazer as vezes de Polícia 

Judiciária, ou seja, de polícia investigativa. 

Ainda segundo esse Decreto, o contingente mobilizável da Força Nacional 

de Segurança Pública é composto por servidores que tenham recebido, do Ministério 

da Justiça, treinamento especial para atuação conjunta, integrantes das polícias 

federais e dos órgãos de segurança pública dos Estados que tenham aderido ao 

programa de cooperação federativa.  

A Lei 11.473, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre a cooperação 

federativa no âmbito da segurança publica, por seu turno, fixa que a União poderá 

firmar convênio com os Estados e o Distrito Federal para executar atividades e 

serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, e que tal compreende operações conjuntas, transferências 

de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de 

profissionais, no âmbito da Força Nacional de Segurança Pública. 

Esclarece ainda que as atividades de cooperação federativa de que cuida 

têm caráter consensual e serão desenvolvidas sob a coordenação conjunta da União 

e do Ente convenente.  

Sobre o que sejam serviços imprescindíveis, a lei elenca, nos cinco 

incisos do seu artigo 3º, as hipóteses que entende configurar-se a 

imprescindibilidade a que faz referência, a saber: I- policiamento ostensivo; II - II - o 

cumprimento de mandados de prisão; III - o cumprimento de alvarás de soltura; IV - 
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a guarda, a vigilância e a custódia de presos; V - os serviços técnico-periciais, 

qualquer que seja sua modalidade; VI - o registro de ocorrências policiais. 

Por fim, regulamentando as disposições dessa Lei e do Decreto 

5.289/2004, foi publicada pelo Ministério da Justiça a Portaria Nº 394, de 4 de março 

de 2008, que cuidou de fixar o que se deve entendimento por policiamento ostensivo 

no âmbito desses estatutos legais. Assim, consoante o mencionado Decreto, 

considera-se policiamento ostensivo as operações conjuntas com os órgãos federais 

no cumprimento de suas atribuições policiais ou com os órgãos de segurança 

pública estaduais realizadas pela Força Nacional, no cumprimento das seguintes 

missões: I - apoio às ações de polícia para realização de cerco e contenção em 

áreas de grande perturbação da ordem pública; II - apoio às ações de polícia sobre 

grandes impactos ambientais negativos; III - apoio às ações de polícia na realização 

de bloqueios em rodovias; IV - atuação em grandes eventos públicos de 

repercussão internacional; V - apoio às autoridades locais em ações de defesa civil 

em caso de desastres e catástrofes; VI - apoio às ações do Programa Nacional de 

Segurança Pública - PRONASCI, criado pela Lei nº. 11.530, de 24 de outubro de 

2007.    

  

2.7 O INQUÉRITO POLICIAL E SEUS ATORES 

 

Inquérito é palavra que vem do latim "quaeritare", que quer dizer andar 

sempre em busca, e é exatamente nesse sentido que é utilizado pela nossa 

legislação processual penal. Assim, a palavra inquérito significa um procedimento 

através do qual busca-se o esclarecimento de um fato aparentemente criminoso 

(SILVA JÚNIOR, 1999, p. 35). 
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Como a função da Polícia Civil é de cunho estritamente administrativo, 

não tendo a instrução policial caráter judiciário, e muito menos processual, aos autos 

do inquérito policial dá-se o nome de procedimento administrativo cautelar.   

A elaboração do inquérito policial constitui uma das funções da Polícia 

Civil. Isso está consignado no art. 4º do Código de Processo Penal, que tem a 

seguinte redação: "Art. 4º A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades 

policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração 

das infrações penais e da sua autoria" (com redação dada pela lei nº 9.043, de 

09.05.1995).    

É através do inquérito, pois, que a Polícia Civil desenvolve ou materializa 

a investigação sobre as infrações penais e sua respectiva autoria.  

Quando o crime é perpetrado, rompe-se o equilíbrio social, fazendo-se 

necessário seja reconstituído a fim de que a sociedade novamente se normalize, o 

que, segundo a nossa cultura, dá-se através da punição do agente. Logo, tal fato 

deve ser investigado, procurando-se obter todos os dados e elementos a ele 

relativos, no sentido de se que se possa verificar se é o caso de perseguir a eventual 

responsabilidade do agente ativo para que a ele seja aplicada a punição legal 

(SILVA JÚNIOR, 1999, p. 35).  

Nessa atividade persecutória do crime e do seu agente, o primeiro 

momento, normalmente, é da busca de conhecimento geral da situação, o que se 

faz, exatamente, através do inquérito policial.    

Fernando Capez (1999, p. 64) dá a seguinte definição ao procedimento 

do inquérito policial: 

[...] conjunto de diligências realizadas pela policia judiciária para apuração 
de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal 
possa ingressar em juízo (CPP, art. 4º). Trata-se de procedimento 
persecutório de caráter administrativo instaurado pela autoridade policial. 
Tem como destinatários imediatos o Ministério Público, titular exclusivo da 
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ação penal publica (CF, art. 129, I), e o ofendido, titular da ação penal 
privada (CPP, art. 30); como destinatário mediato o Juiz, que se utilizará 
dos elementos de informação nele constantes, para o recebimento da peça 
inicial e para a formação do seu convencimento quanto à necessidade de 
decretação de medidas cautelares. 
   
 

Heráclito Antônio Mossin (1998, v. 1, p.162) define-o como sendo "o 

conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária visando à apuração de uma 

infração penal e sua autoria, para que o titular da ação penal possa ingressar em 

juízo, pedindo a aplicação da lei ao caso concreto." 

A autoridade policial, para efeito da realização do inquérito policial, é o 

Delegado de Polícia de carreira, a quem cumpre presidir o procedimento. 

Vale destacar que o inquérito realizado pela Polícia Judiciária não é a 

única forma de investigação criminal. Há outras, como, por exemplo, o inquérito 

realizado pelas autoridades militares para a apuração de infrações de competência 

da Justiça Militar que, justamente por isso, recebe o nome de Inquérito Policial 

Militar (IPM); as investigações efetuadas pelas Comissões Parlamentares de 

Inquérito (CPI), que serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus 

membros, para apuração de fato determinado, com duração limitada no tempo 

(Constituição Federal, art. 58 § 3º); o inquérito civil público, instaurado pelo 

Ministério Público  para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 

de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, III), e que, 

eventualmente, poderá apurar também a existência de crime conexo ao objeto da 

investigação e outros (MOSSIN, 1998, v. 1, p. 67). 

É preciso que fique bem claro que o Inquérito Policial não se confunde 

com Processo Judicial, que é aquele que se desenvolve diante do Juiz, tendo por 

objeto imediato a apreciação de uma pretensão e pressupondo uma relação jurídica 
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que se dá entre o autor (normalmente o Ministério Público) o Juiz e o Réu (MOSSIN, 

1998, v. 1, p. 163), pois só assim poderemos compreender a marca da 

inquisitoriedade que o caracteriza. 

Tal inquisitoriedade se manifesta pelo fato de no inquérito não se admitir 

contraditório ou qualquer forma de defesa ao indiciado ou investigado, garantias 

que, nos termos da Constituição de 198885, seriam cabíveis tão somente ao âmbito 

dos processos penal e administrativo. O argumento é o de que, não sendo o 

inquérito um processo, mas tão somente procedimento administrativo, não caberia 

falar-se em defesa ou contraditório onde não existe acusação. 

Nesse sentido, a posição de Frederico Marques (1997, v. 1, p.149):  

O inquérito policial não é processo, mas simples procedimento. O Estado, 
por meio da polícia, exerce um dos poucos poderes de autodefesa que lhe 
é reservado na esfera da repressão ao crime, preparando a apresentação 
em juízo da pretensão punitiva que na ação penal será deduzida através da 
acusação. O seu caráter inquisitivo é, por isso mesmo, evidente. A polícia 
investiga o crime para que o Estado possa ingressar em juízo, e não para 
resolver uma lide, dando a cada um o que é seu. 

 

No mesmo diapasão, Fernando de Almeida Pedroso (apud MOSSIN, 

1998, v. 1, p. 163), do seguinte teor:  

[...] a voz do imputado na persecução, id est, sua manifestação defensória, 
há de estar endereçada àquele que deve efetivamente apreciá-la e decidir 
de sua procedência ou improcedência, para que daí defluam as 
conseqüências jurídico-penais cabíveis e pertinentes. Portanto, o direito de 
defesa dirige-se ao Juiz da causa, não à autoridade policial, atinando, 
conseqüentemente, com a instrução do feito na fase processual. Isso 
porque a instrução policial do fato não tem como destinatário principal o juiz, 
mas o representante do Ministério Público, a quem impende – em princípio 
– o exercício da ação penal. 
                                                                                                                                                                                                         

Por fim, e de igual modo, Tourinho Filho (2000, v. 1, p. 212), posição que 

justifica da seguinte maneira:  

[...] seria perfeito contra-senso admitir-se o contraditório em atos 
processuais inquisitivos, que traduzem mera atividade administrativo-
investigatória, fora da relação processual, conforme ensina Massari. Não 

                                            
85 O dispositivo constitucional em tela é o inc. LV do art. 5º, que tem a seguinte redação: "aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes."  
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teria sentido admitir-se o contraditório na primeira fase da perseutio criminis, 
em que o cidadão-indiciado é apenas objeto de investigação e não um 
sujeito de direito de um procedimento judicionalmente garantido, como diz 
Bikemayer.  

 

Vale destacar que somente no Brasil é que se pretende transformar 

inquérito em verdadeira instrução.  

Sem desprezar o valor dessas posições e do peso dos seus argumentos, 

pensamos seja hora de, pelo menos, começarmos a pensar numa nova estrutura de 

investigação sobre o fato do crime por parte do Estado, na qual o investigado tenha 

alguma forma de contraditório. Não entendemos aceitável, por exemplo, que ele 

fique alijado de acompanhar as provas periciais havidas no âmbito do inquérito 

policial através da indicação de um assistente técnico da sua confiança, tendo 

forçosamente que confiar no que é feito por técnicos do próprio Estado, porque, 

afinal de contas, são provas que poderão ser utilizadas contra sua pessoa, ainda 

que eventualmente. Aliás, se tal direito lhe é assegurado em Juízo86, não há por que 

excluí-lo do procedimento investigativo policial.        

O fato é que o nosso modelo de Inquérito Policial é uma herança do Brasil 

Império e teve o seu formato, que até hoje persiste, inspirado na Lei nº 2.033, de 20 

de setembro de 1871, regulamentada pelo decreto 4.824, de 22 de dezembro do 

mesmo ano (MARQUES, 1997, v. 1, p.103). Dita lei, no seu art. 42, chegou a defini-

lo: "O inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o 

descobrimento dos fatos criminosos, suas circunstâncias e de seus atores e 

cúmplices, devendo ser reduzido a termo" (TOURINHO FILHO, 2003, v. 1, p. 190).  

Nota-se, portanto, que pela definição de nascimento, nada, ou quase 

nada, mudou no seu formato e na sua função, se comparado com o conceito atual 

                                            
86 Nesse sentido o inc. I do § 1º do art. 421 do Código de Processo Civil, que faculta às partes a nomeação de 
assistente técnico.   
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deste procedimento, conforme vimos, de modo que continua sendo um 

procedimento administrativo, de caráter marcadamente discricionário, no qual não se 

permite defesa ou contraditório.  

Sobre a referida lei, há de se destacar o seu grande mérito, consistente 

no fato de que foi através dela que se configurou o fim da promiscuidade entre as 

atividades policial e jurisdicional havidas desde o Código de Processo Penal de 1832 

– o nosso primeiro – e da sua reforma operada pela lei de 03 de dezembro de 1841 

e seu regulamento de 31 de janeiro de 1842, quando juízes e policiais disputavam 

funções de policiamento e de julgamento (MARQUES, 1997, v. 1, p. 101). 

Sobre tal promiscuidade, nos fala Holloway (1997, p. 227), ao comentar a 

reforma judicial de 1871, justamente a que fora operada pela lei em comento:  

Desde dezembro de 1841, os chefes de polícia e seus delegados 
supervisionavam a operação do sistema policial e investigavam casos de 
crime, reunindo provas. Ademais, tinham autoridade para reunir os autos e 
indiciar os suspeitos ("formação de culpa"), além de passar em julgamento e 
sentenciar os que considerassem culpados de uma ampla gama de ofensas 
menores contra a pessoa, a propriedade e a ordem pública. Assim que a 
reforma de 1841 foi posta em prática, os liberais começaram a fazer 
objeções à centralização e à concentração autoritária de poderes. 
Apresentaram-se diversos projetos para alterar o sistema, os primeiros em 
1846, depois novamente em 1854, 1862 e 1866. Tais propostas geralmente 
se concentravam na necessidade de separar as funções policiais da 
autoridade judicial.   

 

O mesmo autor faz menção, linhas após, às seguintes observações de 

José Tomás Nabuco de Araújo – uma das principais figuras da facção liberal no 

Parlamento –, havidas durante os debates sobre a proposta da lei de 1854, pelas 

quais se pode avaliar a situação que imperava:  

[...] o sistema judicial brasileiro era excepcional pela confusão ou 
sobreposição do poder de prender com o poder de julgar. Num país bem 
organizado, era inadmissível que a polícia se envolvesse com questões 
judiciais. Em outros lugares, a ação do Tribunal começa onde acaba a ação 
da polícia, mas aqui todos podem prender e ao mesmo tempo julgar. 
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Assim, acabar com a função anômala entre as autoridades policial e 

judicial foi a principal característica da reforma de 1871, que tratou de ampliar o 

sistema judicial para que assumisse as funções antes desempenadas por chefes de 

polícia, delegados e subdelegados, com o que se criou o Inquérito Policial do 

formato que até hoje ainda temos em vigor.   

É preciso que fique bem claro que a natureza inquisitória e discricionária 

que permeia o nosso inquérito policial não contamina o processo penal que, 

levando-se em contra os princípios que o informam87, está inserido no tipo de 

sistema processual denominado acusatório.  

Pertencer ao sistema do tipo acusatório significa basicamente que: a) 

garante-se ao acusado o contraditório88, como garantia político-jurídica do cidadão; 

b) as partes acusadora e acusada, em decorrência do contraditório, encontram-se 

no mesmo pé de igualdade; c) o processo é público, fiscalizável pelo olho do povo; 

d) as funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a pessoas distintas, e, 

logicamente, não é dado ao Juiz iniciar o processo; e) o processo pode ser oral ou 

escrito; f) existe, em decorrência do contraditório, igualdade de direitos e obrigações 

entre as partes; g) a iniciativa do processo cabe à parte acusadora.  

O sistema acusatório tem, de certo modo, como seu contraposto o 

denominado sistema inquisitivo, em que: a) não há contraditório, e por isso mesmo 

inexistem as regras da igualdade e liberdade processuais; b) as funções de acusar, 

defender e julgar encontram-se enfeixadas numa só pessoa, o Juiz; c) é o Juiz quem 

                                            
87 Os autores, a exemplo de Tourinho Filho, Fernando Capez, Euclides Ferreira da Silva Júnior, Paulo Rangel, 
costumam configurar os seguintes princípios informadores do nosso processo penal, a partir da Constituição de 
1988: P. da verdade real, P. da imparcialidade do juiz, P. da igualdade das partes, P. da persuasão racional, P. 
da publicidade, P. do contraditório, P. da iniciativa das partes, P. do devido processo penal, P. da 
inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, P. da inocência, P. do duplo grau de jurisdição e P. do 
favor rei.   
88 Princípio definido por Germano Marques da Silva (1994, p. 68), que se traduz na estruturação da audiência em 
termos de um debate ou discussão entre a acusação e a defesa. Cada um destes sujeitos, diz: "é chamado a 
aduzir suas razões de fato e de direito, a oferecer as suas provas, a controlar as provas contra si oferecidas e a 
discretar sobre o resultado de umas e outras".          
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inicia, de ofício, o processo, quem recolhe as provas e, ao final, profere decisão, 

podendo, no curso do processo, submeter o acusado a torturas, a fim de obter a 

confissão. d) o processo é secreto e escrito; e) nenhuma garantia se confere ao 

acusado, que aparece no processo em uma situação de tal subordinação que se 

transfigura e se transmuda em objeto do processo e não em sujeito de direito 

(TOURINHO FILHO, 2003, v.1, p. 88).  

 Vale aqui o esclarecimento de Rossetto (2001, p.127), no sentido de que, 

na verdade, nunca houve uma forma estanque e compartimentada de sistemas 

procedimentais acusatório e inquisitório, mas com maior ou menor predominância de 

elementos de um ou de outro tipo, conforme o país e a época.  

As atividades investigativas da Polícia Civil, sobre o suposto delito e seu 

autor, são desenvolvidas sob a direção dos Delegados de Polícia, a quem o Código 

de Processo Penal (Decreto Lei nº 3.689, de 03.10.1941) reconhece o status de 

Autoridade 89. No desempenho da missão, os delegados são auxiliados por seu staff, 

composto de agentes de polícia, cargo de carreira, que na Bahia é composto de três 

níveis: Agentes, Agentes Inspetores e Agentes Comissários. Além dos agentes, 

existem os Escrivães de Polícia. Para tais cargos exige-se apenas o nível 

secundário e nenhuma formação jurídica, o que não acontece com o Delegado, que 

tem de ser bacharel em Direito, e nada mais.  

De outro lado, o indiciado, ou investigado, aquele contra quem paira a 

suspeita da prática do crime investigado, e a quem não cabe qualquer defesa, como 

vimos, dada a natureza discricionária e inquisitorial do procedimento do Inquérito.  

                                            
89 O Código de Processo Penal, no seu art. 4º, faz essa referência ao dizer que "A polícia judiciária será exercida 
pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das 
infrações penais e da sua autoria.", e no § 1º do art. 10, volta a fazer a mesma menção, quanto diz: "A autoridade 
fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente.".     
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Os atores do inquérito então se confrontam, e ao indiciado, enquanto 

objeto de investigação e não sujeito de direito, cabe submeter-se aos comandos da 

autoridade policial, que se pretende haja dentro da lei e, destarte, com respeito à 

dignidade do indiciado, seja lá quem ele seja, tenha cometido o crime que for. 

Mas o poder, na microfísica, consoante Foucault, nem sempre as coisas 

acontecem como devem acontecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 130 

CAPÍTULO  3 - A TORTURA PARA ALÉM DA CONCEPÇÃO IDEALÍSTICO-

FORMAL DA DOGMÁTICA JURÍDICA 

 

3.1 A TORTURA E OS MECANISMOS DE PODER QUE ESTÃO POR TRÁS DO 

DISCURSO DO DIREITO E QUE SE MANIFESTAM SOCIALMENTE: UTILIZAÇÃO 

DO MARCO FOUCAULTIANO NA ANÁLISE DO SUPLÍCIO 

 

Num discurso geral sobre os direitos humanos, e, no particular, sobre a 

tortura, sempre devemos ter a preocupação inicial de não perder de vista a distinção 

entre teoria e prática, sobretudo no sentido de que elas percorrem estradas diversas 

e a velocidades muito desiguais (BOBBIO, 2004b, p. 82). 

Desde o episódio da Segunda Guerra Mundial, voltou-se a falar muito de 

direitos humanos, não sendo equivocado afirmar que, daquela oportunidade aos 

dias de hoje, tivemos uma inflação normativa em seu derredor, em particular sobre a 

tortura, no sentido da sua coibição, que, todavia, não redundou na eficácia almejada 

ou, quando menos, funciona aquém do que com ela se cogitou realizar. Em uma 

palavra, fez-se até agora menos do que se falou em termos da proteção efetiva dos 

direitos humanos e, "ipso facto", de mecanismos eficientes de proscrição da tortura.      

Com efeito, é o que se verifica a partir da leitura dos dados do último 

informe da Anistia Internacional90, relativos ao ano de 2007, em que são cotejados 

                                            
90 ONG fundada em 1961, pelo advogado inglês Peter Benenson, que refletiu acerca de uma noticia publicada 
pelo jornal Daily Telegraph, que mencionava o caso de dois jovens estudantes portugueses que haviam sido 
presos, após gritarem, em via pública “viva a liberdade”, durante o regime de Salazar. Benenson apelou aos 
países que se adotassem medidas a fim de ajudar as pessoas privadas da liberdade pelas suas convicções 
políticas e religiosas, em virtude de preconceitos raciais e lingüísticos. Passados dois meses do apelo, 
representantes de cinco países, criavam bases para um movimento internacional que tinha como objetivo 
defender os Direitos do Homem. A Anistia Internacional averigua fatos que provém de denúncias de prisões 
políticas, torturas ou execuções. Assim, o Departamento de Investigação do Secretariado Internacional recolhe 
toda a informação e, caso seja necessário, envia missões de investigação para observação de julgamentos. 
Tomando cuidado para garantir a imparcialidade das suas tomadas de decisão, a Organização tem o cuidado de 
que os grupos locais da Anistia Internacional não recebam casos relacionados com o seu país de origem. Porém, 
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fatos e números sobre os Direitos Humanos no mundo, desde a Declaração 

Universal da ONU (enquanto promessa) até os dias de hoje, pelo qual temos o 

seguinte quadro:  

TABELA 01 - Fatos e números sobre Direitos Humanos desde a Declaração Universal de 1948 até os 
dias atuais, conforme dados da Anistia Internacional, informe de 2008 

PROMESSAS DE 1948 REALIDADE DE 2008 

Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. 

No primeiro semestre de 2007, quase 250 mulheres 
foram mortas por maridos ou por familiares 
violentos no Egito; em média, 2 mulheres eram 
estupradas por hora. 

Todo ser humano tem direito à vida, à 
liberdade e à segurança pessoal.   

Sabe-se de 1.252 pessoas que foram executadas 
por seus Estados em 24 países em 2007; porém, 
104 países votaram a favor de uma moratória 
mundial da pena de morte. 

Ninguém será submetido à tortura, nem a 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes.  

A Anistia Internacional documentou casos de tortura 
e de outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes em mais de 81 paises 
em 2007. 

Ninguém será arbitrariamente preso, detido 
ou exilado. 

No fim de 2007, havia mais de 600 pessoas detidas 
sem acusação nem julgamento e sem revisão 
judicial de suas detenções na base aérea dos EUA 
em Bagram, no Afeganistão, e outras 25.000 
pessoas detidas pela Força Multinacional no Iraque. 

Todo ser humano tem direito, em plena 
igualdade, a uma justa e pública audiência 
por parte de um tribunal independente e 
imparcial 

No Informe 2008 da Anistia Internacional há 
registros de 54 países que realizam julgamentos 
injustos. 

Todo ser humano acusado de um ato 
delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha 
sido provada de acordo com a lei  

Os números da Anistia Internacional mostram que 
aproximadamente 800 pessoas estiveram detidas 
na base de Guantánamo desde que a unidade de 
detenção foi aberta em janeiro de 2002; em 2008 
cerca de 270 pessoas continuavam lá detidas sem 
acusação e sem o devido processo legal. 

Todo ser humano tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado. 

Em 2007, havia mais de 550 postos de controle e 
barreiras militares de Israel restringindo ou 
impedindo a locomoção de palestinos entre as 
cidades e vilarejos da Cisjordânia. 

Todo ser humano tem direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião  

A Anistia Internacional documentou 45 países que 
mantêm prisioneiros de consciência. 

Todo ser humano tem direito ao trabalho, à 
livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção 
contra o desemprego. 

Pelo menos 39 sindicalistas foram assassinados na 
Colômbia em 2007, 22 nos primeiros 4 meses deste 
ano. 

Todo ser humano tem direito a um padrão 
de vida adequado à sua saúde e seu bem-
estar, especialmente as mães e as 
crianças 

Em 2007, pelo menos 14% da população de Maláui 
vivia com HIV/AIDS; apenas 3% dessas pessoas 
tinham acesso a tratamento anti-retroviral gratuito; 1 
milhão de crianças ficaram órfãs devido a mortes 
causadas por HIV/Aids. 

FONTE: ANISTIA INTERNACIONAL. Disponível em: <http://thereport.amnesty.org/prt/facts-and-figures>. Acesso em: 20 jun. 
2008. 

                                                                                                                                        
os grupos locais podem desempenhar no seu país um trabalho de sensibilização e informação da opinião pública 
em relação aos direitos fundamentais.  
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Tais circunstâncias nos levam a observar que a valorização 

contemporânea dos direitos humanos na política e no direito internacional – em cuja 

pauta se insere a proscrição formal da tortura – corroborada pela ampla ratificação 

das declarações e pactos que constituem o sistema internacional de proteção a 

esses direitos, conforme abordado em capítulo anterior, não pode dar ensejo à 

errônea conclusão de que o reconhecimento dos conteúdos que lhe são 

concernentes, ou melhor, daquilo que se encontra formalmente estabelecido e 

previsto como conteúdos próprios da composição normativa contemporânea desses 

direitos, depende, para sua eficácia, de meras adaptações normativas dos 

ordenamentos jurídicos nacionais. 

Cuida-se da idéia equivocada de que a norma cria o fato social – segundo 

Junqueira (2001, p. 183), arraigada na cultura política brasileira – como aconteceu 

na Constituinte, que redundou na Carta de 1988, por alimentar a ilusão de mudar o 

país pela via jurídica, e não pela via política.        

Pelo menos dois problemas severos se interpõem e concorrem para 

inviabilizar tal pretensão de eficácia. O primeiro, que é comum aos direitos humanos 

como um todo, diz respeito aos questionamentos teórico-práticos que versam e 

recaem essencialmente sobre a razoabilidade das proclamadas e propugnadas 

características de validade universal e de potência absolutas desses direitos. Tais 

questionamentos não se evidenciam apenas pelo insucesso procedimental dos 

diferentes ordenamentos ou sistemas jurídicos em estabelecer garantias reais para a 

observância e efetividade dos dispositivos legalmente firmados, mas também do 

contexto de relativismo cultural que envolve o reconhecimento material de tais 

direitos no âmbito do espaço global (MÖLLER, 2006, p. 14), já que é um fato social 

constatável a pluralidade de concepções morais em nossa sociedade, ainda que 



 133 

nem sempre tenha sido assim, haja vista que, ao longo da história, é possível 

verificar a existência de sociedades de moral homogênea e de sociedades de moral 

plural ou heterogênea (ROBLES, 2005, p. 14).  

Seja como for, é a heterogeneidade que se apresenta nos nossos dias 

como regra geral, sendo que o que varia de maneira mais perceptível é o grau de 

alcance, ou seja, o nível de pluralismo moral, que na atualidade é bastante elevado.   

Essas questões evidenciam que os direitos humanos ensejam, além de 

inquirições e discussões de natureza ética – movidas no âmbito da argumentação 

moral em sentido estrio – incursões no âmbito da problemática da moral social e, 

portanto, também na política. Dois enfoques que estão conectados, mas não o 

suficiente para que não possam ser distinguidos e mesmo separados 

metodologicamente, já que uma coisa é a discussão entre o bom e o mau, o justo e 

o injusto em abstrato, em absoluto, levando em conta o valor como valor; outra, 

conectada, mas diferente, é o debate sobre o fundamento de moral social ou 

fundamento político, quando, no dizer de Robles (2005, p. 15) "os valores descem à 

arena, sempre mais ou menos suja, da política".     

O segundo problema, que tem concernência especifica com a tortura e 

será objeto específico das nossas reflexões, soma-se ao problema anterior, com o 

qual também se imbrica, diz respeito à falta de interiorização normativa por parte dos 

destinatários da proscrição legal. Dizendo de outra forma, cuida-se da tolerância 

para com a tortura, que, em certas circunstâncias, ainda que excepcionais, parece 

se erigir como prática legitima na cabeça de uma significativa parcela da população, 

inclusive de agentes do Estado, em relação aos quais se alimenta a falsa 

expectativa de que lhes seria ínsito o sentimento de repugnância em torno do 

suplício, o que, de fato, não ocorre.  
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Dessa dissonância e das circunstâncias subjacentes – que foram 

tomadas como objeto específico de averiguação e apreciação da pesquisa empírica 

que se levou a efeito neste trabalho – deriva inelutável que a concepção de Estado, 

e com ela a do poder e do direito (oficial), que lhes são inerentes, não devem ser 

procedidas de maneira descolada das pessoas, enquanto elemento crucial de 

existência, o que termina por colocar o próprio sentido da expressão "Poder de 

Estado" na mira das duras críticas que lhe são infligidas por Michel Foucault, cujas 

idéias doravante assumimos para nos acercar do fenômeno da tortura, sobre o qual 

Foucault dedicou sua atenção ao refletir sobre a questão do poder.  

A escolha do marco foucaultiano nos levou a buscar apreciar o fenômeno 

da tortura, também, a partir da auscultação dos atores vinculados direta ou 

indiretamente à persecução penal, buscando, destarte, entender seus meandros por 

via diversa da dogmática, na medida em que é de Foucault a idéia da análise social 

a partir do que se chamou, numa síntese feliz, de microfísica do poder, ou seja, das 

pequenas, específicas e concretas dominações que, entrelaçadas, possibilitam 

entender, posteriormente, o grande quadro da dominação (MASCARO, 2007, p. 

163). 

A análise do poder ocupa um lugar de destaque nas incursões de 

Foucault, e é através dela que ele termina por fazer importantes especulações em 

torno da tortura, principalmente no seu clássico "Vigiar e Punir", em que se verificam 

articulações importantes para o entendimento desse fenômeno.    
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3.2 CONTEXTUALIZANDO A UTILIZAÇÃO DAS NOÇÕES DE PODER NAS 

OBRAS DE FOUCAULT 

  

É importante destacar que o pensamento de Foucault não guarda 

linearidade, embora seja ampla a sua envergadura. Foucault desenvolve grandes 

reflexões na Filosofia, na Psicologia, na História, mas, peculiarmente, tratou também 

de questões jurídicas, buscando compreender criticamente as relações entre a 

sociedade e o direito.  

A crítica de Foucault não tem como pretexto um exame metódico que 

rejeite todas as soluções possíveis com exceção de uma única que seria a melhor 

para todos. Ao contrário, buscou problematização, ou seja, identificar os problemas 

pelo método do questionamento ou, consoante Silveira (2008, p. 13), procurou "a 

elaboração de um domínio dos fatos, práticas e pensamentos que colocam e 

levantam problemas para as diferentes epistemologias"91.  

Costuma-se vislumbrar, no pensamento de Foucault, algumas grandes 

fases, sendo que as duas mais importantes são aquelas em que ele se dedica, 

especificamente, à arqueologia do saber e à genealogia do poder, sendo nesta 

última que ocorreu a criação e publicação do clássico "Vigiar e Punir" (MASCARO, 

2007, p. 161), bastante citado por quem cuida das questões do poder e da violência 

                                            
91 A "atitude crítica", atitude que consiste na "recusa em ser governado por alguém", é tematizada por Foucault 
na conferência "Qu`est-ce que La critique?", apresentada para a "Sociedade Francesa de Filosofia", em maio de 
1978. Em tal conferência, Foucault sugere um caminho possível, dentre vários outros, para se fazer a história 
dessa "atitude crítica". O caminho escolhido parte do problema do governo da conduta dos homens, tal com ele 
aparece no seio da pastoral cristã, envolvendo os procedimentos do exame e da direção da consciência voltados 
para o fim último da salvação. Foucault indica como a "arte de governar os homens" desenvolvida pela pastoral 
cristã a partir do século XV, se expande para a esfera da sociedade civil, ao mesmo tempo em que se multiplica, 
penetrando domínios variados (fala em governo das crianças, dos pobres e mendigos, da família, da casa, dos 
grupos, das cidades, dos Estados. A atitude crítica seria, assim, uma espécie de "forma cultural geral", uma 
atitude ao mesmo tempo "moral e política", uma "maneira de pensar", que teria nascido na Europa 
simultaneamente ao desenvolvimento das artes de governar e que poderia ser chamada de "arte de não ser 
governado". Concretamente, em face das artes de governar, tal atitude seria como que sua própria contra-
partida, seria uma maneira de se desconfiar delas, de recusá-las, limitá-las, transformá-las, uma maneira de 
procurar escapar das artes de governar (FONSECA, 2002, p. 262-264).   
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legalizada do Estado, mas nem sempre com o cuidado de situá-lo na obra geral de 

Foucault.    

Em um dos seus últimos cursos no Collège de France (1983 a 1984), 

Foucault descreveu sua experiência com base nos eixos da verdade – ou saber – do 

poder e do sujeito, sendo que o eixo do saber se identifica com as obras dos anos 

60; o do poder, com a dos anos 70; e o do sujeito, com a dos anos 80 (ORTEGA, 

1999, p. 36).  

Outro critério, que se costuma utilizar para a divisão dos trabalhos 

foucaultianos, assenta-se nas diferentes ênfases metodológicas, denominadas 

arqueologia, genealogia e ética (FONSECA, 2002, p. 40).  

Os mencionados critérios, antes de se excluírem se completam, na 

medida em que o eixo da verdade ou do saber se relaciona com as discussões 

empreendidas por Foucault em sua arqueologia92; o eixo do poder, com as 

discussões do campo da genealogia93 e, finalmente, o eixo do sujeito, dos modos de 

subjetivação, guarda vínculos mais acentuados com o campo da ética (ORTEGA, 

1999).   

                                            
92 Ou método arqueológico, durante o qual foram produzidos os seguintes trabalhos: "A História da Loucura na 
Idade Clássica" (1961) e "Nascimento da Clínica" (1963), que versam sobre psiquiatria; "As Palavra e as Coisas" 
(1966) e "Arqueologia do Saber" (1969), que cuidam das ciências humanas, fazendo referência a como as 
categorias de sanidade, de saúde e de conhecimento são percebidas, classificadas e distribuídas na cultura 
ocidental. Nessas obras, o foco das análises de Foucault eram as práticas discursivas de cada um desses 
domínios do saber. O método arqueológico não levava em conta a verdade ou a falsidade dos enunciados 
propostos por cada um dos domínios que analisava, ou seja, não é o caso de com ele se esclarecer ou discutir a 
veracidade ou falsidade dos enunciados da medicina, psiquiatria ou das ciências humanas. Ele pretendeu tratar 
sobre o que foi dito por essas ciências como discursos-objeto, buscando clarificar quais são as regras que regem 
os discursos científicos. Assim, a arqueologia, consoante Dreyfus (apud SILVEIRA, 2008, p. 42) "é o método 
próprio à análise da discursividade". Márcio Alves Fonseca, por seu turno, quando analisa sobre a arqueologia 
no pensamento foucaultiano, aponta que ela "aproxima-se de uma historia conceitual das ciências, mas 
diferencia-se desta na medida em que não tem como referencial fundamental a própria noção de ciência, 
encaminhando-se progressivamente para uma análise dos saberes" (2002, p. 40-41).           
93 Sob o império do qual Foucault deu vida aos seguintes trabalhos: "A Ordem do Discurso" (1970), onde deixa 
claro que não rompeu abruptamente com a arqueologia, mas discute sua inadequação para análise que 
pretendia realizar, chegando a apontar a complementaridade entre a arqueologia e a genealogia; "Eu Pierre 
Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão" (1973); "A Verdade e as Formas Jurídica" (1974); 
"Vigiar e Punir" (1975); "Historia da Sexualidade: A vontade do saber" (1976). Posteriormente, já depois da sua 
morte, temos as seguintes obras: "História da Sexualidade: O uso dos prazeres, de 1984; "Ditos e Escritos" (4 
volumes), de 1994; Resumo dos Cursos do Collège de France, também de 1994 e ainda "Microfísica do Poder", 
publicado fora da França, em 1985. 
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O nosso maior interesse recai sobre as discussões havidas no período 

genealógico, quando Foucault cuidou mais acentuadamente das questões 

pertinentes ao poder e ao direito, sendo oportuno mencionar a observação de Motta 

(2006), de que "Foucault nunca escreveu um livro dedicado exclusivamente à 

questão do poder", o que, entretanto, levou a efeito ao articular sobre o que chamou 

de "experiências fundamentais: a da loucura, a da prisão e da sexualidade. É à 

forma com que o poder se exerce, às modalidades de seu exercício na prisão, nos 

asilos, na política que ele dedica suas análises." (MOTTA, 2006, p. VIII, 

apresentação).  

Os trabalhos publicados por Michel Foucault sobre o tema do poder, que 

tiveram por finalidade um formato de livro, são: “Vigiar e Punir” e “História da 

Sexualidade: a vontade de saber”. Porém são várias as aulas transcritas, palestras, 

entrevistas e artigos em que Foucault aborda a questão. 

De resto, revela-se útil concluir essa menção aos trabalhos de Foucault 

seguindo além da ênfase metodológica da genealogia e mencionar um pouco mais 

sobre o deslocamento que lhe sucedeu, quando as análises foucaultianas se 

voltaram para aquilo que dizia respeito ao sujeito, em que se inserem questões 

sobre a ética, caracterizada por Foucault (1995, p. 11) como sendo o exercício de 

"estudar os jogos de verdade na relação de si para si e a constituição de si mesmo 

como sujeito".  

Segundo Fonseca (2002), o que está em jogo na ética foucaultiana são as 

diferentes formas de constituição do sujeito por meio de procedimentos de uma ética 

apoiada na reflexão sobre si, sem que haja nesse processo a presença prescritiva 

dos códigos, interditos e dos mecanismos disciplinares.  
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Embora não se considerasse um estruturalista, Foucault está próximo do 

ambiente que, na década de 1960, representou o apogeu, na França, de uma forma 

de pensamento que afastava o sujeito do centro da reflexão social para, em seu 

lugar, buscar compreender as estruturas objetivas que formavam a própria 

sociedade. De fato Foucault afasta o sujeito, como um ser independente dotado de 

vontade autônoma, do cerne de seu pensamento. Os procedimentos, os saberes, as 

técnicas de dominação, tudo aquilo que estuda na arqueologia e na genealogia do 

poder, é o instrumento que permite identificar, em Foucault, uma posição muito 

particular dentro do quadro dos grandes pensadores contemporâneos da sociedade, 

afastada do voluntarismo subjetivista e muito mais dada à compreensão das 

estruturas do domínio social (MASCARO, 2007, p. 167).  

Encerrando essas notas sobre as várias fases da obra de Foucault, 

afigura-se-nos interessante transcrever as suas próprias palavras sobre essa 

questão:     

Um deslocamento teórico me pareceu necessário para analisar o que 
freqüentemente era designado como progresso dos conhecimentos: ele me 
levava a interrogar-me sobre as formas de práticas discursivas que 
articulavam o saber. E foi preciso também um deslocamento teórico para 
analisar o que freqüentemente se descreve como manifestações do poder: 
ele me levava a interrogar-me sobretudo sobre as múltiplas estratégias 
abertas e as técnicas racionais que articulam o exercício dos poderes. 
Parecia agora que seria preciso empreender um terceiro deslocamento a 
fim de analisar o que é designado como o sujeito; convinha pesquisar quais 
são as formas e as modalidades da relação consigo por meio das quais o 
indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito (FOUCAULT, 1988, p. 
11). 

 
Veremos a seguir como as noções de poder nas obras de Foucault se 

confrontam com a perspectiva convencional.  
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3.3 A VISÃO USUAL DO PODER (JURÍDICO-DISCURSIVA) E A PERSPECTIVA 

FOUCAULTIANA 

 

Segundo Foucault, o poder se apresenta como algo que é possuído por 

pessoas e/ou por instituições. Nesse sentido, haveria uma divisão entre aqueles que 

o possuem e aqueles que dele estão alijados. Nessa perspectiva, freqüentemente 

escutamos menções aos poderosos e aos que não possuem poder. Os primeiros 

exerceriam poder, controlariam, reprimiriam e dominariam os segundos, ou seja, o 

poder é apresentado como algo que reprime e constantemente proíbe. No caso do 

dia-a-dia de uma organização, por exemplo, os diretores são vistos como 

extremamente poderosos, ao passo que os faxineiros são encarados como pessoas 

sem poder. Assim, o poder seria concebido pela posição ou pelo cargo que uma 

pessoa ocupa dentro da organização (SILVEIRA, 2008, p. 45).  

Também se acredita que as pessoas detentoras de poder teriam a 

possibilidade de utilizá-lo ao seu bel-prazer, de conduzir seus efeitos, de geri-lo  de 

forma racional.  

A partir dessa concepção usual de poder, ele aparece como algo que é 

dado dentro dos limites do cargo, que reprime e proíbe, que pode ser comandado de 

maneira racional. Para Foucault (1988), essa é a forma jurídico-discursiva, já que 

está essencialmente centrada na enunciação. Ela é proveniente das grandes 

instituições que se desenvolveram na Idade Média: a monarquia, o Estado nacional 

e seus aparelhos.  

Foucault destaca que, durante o século XIX, surgiu uma crítica às 

instituições políticas que, além de mostrar que o poder real escapava às regras do 

direito, preconizava que o próprio sistema do direito era uma forma de exercício de 
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violência, anexando-a em beneplácito de alguns e fazendo funcionar sob a aparente 

justiça das leis, dessimetrias e injustiças de uma dominação, que era de uma classe 

social sobre outra. Nesse ponto, Foucault se refere ao marxismo que apontava que 

o Estado defenderia os interesses da classe dominante. Porém tal critica à visão 

contratualista, para Foucault, foi feita a partir do postulado de que o poder deveria 

ser exercido de acordo com os ditames de um direito fundamental. 

Com o desenrolar da história e com o desenvolvimento da monarquia e 

das instituições do Estado, todos os diferentes tipos de poder passaram a 

apresentar-se por meio da dimensão jurídico-discursiva. Isso ocorre até os dias de 

hoje, nas sociedades ocidentais. Tal concepção está centrada e fundamentada 

exclusivamente no enunciado da lei e no fundamento do poder como interdição. O 

poder, analisado por meio da concepção jurídico-discursiva, possui dois traços 

fundamentais: a) a relação negativa, em que o poder sempre exerceria uma relação 

negativa: rejeição, ocultamento, exclusão etc. e b) a instância da regra, em que o 

poder seria essencialmente o que dita a lei, reduzindo todo o resto a um regime 

binário (lícito ou ilícito). Além disso, o poder prescreveria uma ordem que funciona 

como forma de inteligibilidade em que tudo se decifra a partir de sua relação com a 

lei.  

Foucault (1995) considera que a questão do poder não é apenas teórica, 

mas faz parte de nossa experiência e é mais compreensível quando analisada 

dentro de racionalidades específicas. Para ele não existe algo unitário chamado 

poder, mas unicamente formas díspares, heterogêneas, em constante 

transformação. O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social. 

Um bom exemplo dessa mudança metodológica de compreensão do 

fenômeno do poder nos é dado por Mascaro (2007, p. 163) com a seguinte reflexão: 
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"O jurista, quando quer tratar do sistema carcerário, olha para as leis de execução 

penal, olha para a legitimidade do Estado em encarcerar o condenado, especula a 

respeito dos procedimentos formalmente válidos de condenação criminal". No 

entanto Foucault propõe uma outra visão: observar o sistema carcerário na sua 

concretude, nas ações específicas do carcereiro, do policial, do delegado, do juiz 

para com o preso, e vice-versa. Aí está a verdade do sistema penal, muito mais do 

que na lei penal.  

 O Direito, para Foucault, destarte, não se verifica tal qual está escrito na 

dominação formal do Estado, mas mais poderá se ver, por exemplo, nos agentes 

estatais. Quando o jurista formalista quer fazer sociologia do Direito Penal, começa 

por analisar as leis penais. Foucault propõe começar pelo carcereiro, porque ali está 

a microfísica do Direito Penal.  

Nessa outra visão, o direito tem que ser percebido no microscópio, lá 

onde o Estado não está se apresentando apenas em suas formalidades 

institucionais. Essa é a proposta foucaultiana.   

 Mas a inovação teórica de Foucault não é apenas sua análise concreta 

do direito, em face dos velhos formalismos jurídicos. Esta seria uma diferença 

apenas quantitativa, de grau de observação. Mais do que isso, Foucault tem uma 

série de inovações qualitativas no método de compreensão do poder e da relação do 

direito com a sociedade. Assim, na sua coletânea de textos, que em português levou 

o nome de Microfísica do Poder (MACHADO, 2007), Foucault aponta, numa 

exposição bastante clara, para algumas preocupações metodológicas a fim de 

compreender o fenômeno do poder e o entendimento do direito.  

Um primeiro passo, fundamental de mudança crítica de compreensão 

sociológica, reside no fato de que o poder deve ser compreendido a partir dos seus 
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fenômenos extremos, específicos, nas suas últimas ramificações, e não pelo centro. 

Isto é, não entender o direito pelas suas grandes instituições, mas sim pelo cárcere, 

pelo policial, pela periferia de sua manifestação. É preciso começar pelo preso e não 

pelo Código Penal (MASCARO, 2007, p. 164; MACHADO, 2007, p.182).  

  Num segundo passo, é preciso entender que o poder e o direito não 

devem ser entendidos a partir de um método dedutivo. Pelo contrário, é preciso 

observar as práticas concretas de poder e, a partir delas, posteriormente, extrair 

uma teoria geral, se for o caso. O jurista quer fazer dedução porque é mais 

confortável, mas ela cega o entendimento concreto das relações sociais. Pelo direito 

formal, a tortura é proibida. Se fizermos disso uma dedução, concluiremos que o 

policial não deve torturar. Mas a realidade jurídica e social é outra. É preciso 

observar as práticas efetivas de tortura, e, a partir daí, concluir que a realidade é de 

fato contra os princípios dos direitos humanos, e apontar o descompasso existente 

entre o mundo formal do jurista e a realidade (MASCARO, 2007, p. 164).  

Numa terceira preocupação metodológica, Foucault ressalta o fato de 

que, ao observarmos o poder de perto, na sua microfísica, não encontraremos dois 

pólos contrastantes, divididos entre aqueles que tenham o poder e os que não o 

tenham. O poder é um saber, é um conjunto de técnicas, e elas se espraiam, se 

esparramam, de tal sorte que, nessa grande teia, todos têm poder e são dominados. 

Eis suas palavras nesse sentido, proferidas no Curso do Collège de France, em 14 

de janeiro de 1976:    

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 
que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está 
nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O 
poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 
circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer 
sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre 
centros de transmissão (FOUCAULT, 1976, p. 183).  
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Sendo assim, Foucault dirá que ninguém tem todo poder e ninguém sofre 

toda dominação.  As pessoas são agentes do poder e são pacientes do poder, o que 

não significa que não se possa identificar os grandes pacientes e agentes do poder, 

nem se possa apontar politicamente para a transformação dessas dominações. 

Foucault trata do tema do poder rompendo com as concepções clássicas 

deste termo. Para ele, o poder não pode ser localizado apenas em uma instituição 

ou no Estado, o que tornaria impossível a "tomada de poder" proposta pelos 

marxistas, por exemplo. O poder não é considerado como algo que o indivíduo cede 

a um soberano (concepção contratual jurídico-política), mas sim como uma relação 

de forças. E, ao ser relação, o poder está em todas as partes, uma pessoa está 

atravessada por relações de poder, não pode ser considerada independente delas. 

Para Foucault, o poder não somente reprime, mas também produz efeitos de 

verdade e saber, constituindo verdades, práticas e subjetividades.  

Não se cuida mais, então, de buscar entender o poder como uma 

manifestação que se dá a alguém como um manto sagrado, algo de que possa ser 

investido magicamente, como se a norma, do nada, atribuísse quem manda e quem 

obedecerá. O poder, na ótica foucaultiana, deve ser visto essencialmente como 

dominação, e essa dominação é um conjunto de técnicas, de táticas, de 

mecanismos, procedimentos, simbolismos, saberes práticos, como o que ocorre nos 

procedimentos de persecução penal do Estado, a partir, no caso brasileiro, do 

Inquérito Policial, que foi objeto de análise no capítulo anterior.  

Disso resultará outra categoria para o entendimento do poder. Ele não é 

uma intenção manifesta, uma carta programática, que se invista de bons presságios 

sociais para fazer justiça, paz, impor a ordem (MASCARO, 2007, p. 165). Pelo 

contrário, o poder não deve ser visto pela sua intenção, e sim pela sua prática 
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concreta, pelo saber de dominar, de segregar, de humilhar, de controlar. Não deve 

ser entendido pelo plano da intenção, mas a partir da sua concretude social.  

Outro passo metodológico, também fundamental para a visão crítica de 

Foucault, resulta na postulação de que o poder não é uma produção ideológica, que 

seja resultante de compreensões estáveis e claras das intenções gerais de 

dominação. O saber do carcereiro para torturar, que é sua fonte de poder concreto, 

não é ideologicamente capitalista, ditatorial, pró ou contra alguma grande ideologia. 

Antes, é um saber concreto e específico, que se aproveita, posteriormente, dessas 

grandes ideologias.  

A esse respeito, Daniel Molina (1999) nos lembra que em resposta a um 

longo artigo que Althusser publicou em La Pensée, em que os aparelhos de estado 

se diferenciam segundo funcionem pela violência ou pela ideologia, Foucault 

escreve um artigo que critica essa distinção. Esse artigo vai resultar, cinco anos 

depois, 1975, na publicação do livro "Vigiar e Punir", em que Foucault busca estudar 

as relações de poder nas prisões, onde o poder não se mascara. Para Foucault: 

“Todas as violências e arbitrariedades são possíveis na prisão, mesmo que a lei diga 

o contrário, porque a sociedade não só tolera, mas exige que o delinqüente sofra”.  

Com esses passos metodológicos, cumpre-nos aludir a uma outra 

compreensão a respeito do direito e da sociedade na perspectiva foucaultiana: a de 

que o direito não se revela dentro do campo das leis, dos poderes judiciários, de 

suas guerras. Ao se revelar nas técnicas de tortura, por exemplo, o direito 

apresentará sua face de sujeição, de dominação, e sua característica polimorfa, isto 

é, a rede de vários saberes, de várias relações concretas, específicas e distintas de 

dominação, que, somadas, resultarão numa grande rede de manifestação jurídica 

(MASCARO, 2007, p.166; MOTTA, 2006, p. 45, v. 4).   
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Disso resulta claro que, para Foucault, o direito, ao não ser nomeado nos 

limites da forma estatal, torna-se de difícil delimitação. Mas é justamente esta a 

proposta do seu pensamento. O direito é muito mais uma atividade que se 

consolida, que se cria socialmente, nas práticas corriqueiras do poder, do que 

propriamente uma idéia clara, cristalina e absoluta, que, a partir de referenciais 

formais, dissesse o que é ou não é jurídico e válido. Como bem nos lembra Mascaro 

(2007, p. 166) "Foucault não é um teórico do direito positivo, tampouco contra o 

direito positivo. Ele buscará entender o que socialmente, na microfísica das relações 

sociais, se fez e se construiu com o direito, dentro ou fora dos marcos especialmente 

legais".  

O interesse de Foucault pelo direito é, por assim dizer, não-formal. 

Centra-se, conforme Warley Belo (2008), principalmente, nas rupturas que o direito 

fomenta nos discursos convencionais. Entretanto não há uma unidade do direito em 

Foucault. O direito não pode ser imutável para o filósofo porque o direito é ciência 

que se submete aos paradigmas dominantes. Mas as bases jurídicas são, 

evidentemente, correlatas aos valores dominantes. Assim, como não é sempre a 

mesma realidade, não pode ser sempre um mesmo direito. O direito na "História da 

Loucura" é diferente do direito do Curso do Collége de France, que é diferente do 

"Vigiar e Punir", que é diferente do que existe em ''A Vontade do Saber". Enfim, não 

há unidade no pensamento de Foucault sobre o direito. 

Foucault estuda o direito em dois planos: o teórico e o prático94; e quer 

destruir essa bipolaridade, milimétrica e exaustivamente, ao indagar como certas 

práticas do direito escapam aos mecanismos de normalização.  

                                            
94 Por "prática" Foucault entende as regulações das formas de ação e costumes, consolidadas em instituições, 
corporificadas com freqüência na arquitetura e condensadas em ritos. No conceito de "prática", Foucault refere-
se ao momento da influência violenta e desigual sobre a liberdade de movimento de outros participantes da 
interação. As sentenças judiciais, as medidas policiais, as instruções pedagógicas, os internamentos, os modos 
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Assim, não seria exagero nenhum concluir que Foucault trabalha o direito 

na perspectiva do não direito. Enquanto os juristas apontam em seus discursos os 

sujeitos do direito, Foucault está na contra-mão, estudando-os como os sujeitados 

ao direito. E quer ligar esse paradoxo e estudar, depois, essa interligação que criou 

para desestabilizar as verdades postas. Note-se que se fala dos mesmos sujeitos. A 

perspectiva de Foucault, quando assimilada, é desconcertante (BELO, 2008).  

Foucault não se deixa impressionar pela referência à clara ausência de 

coerção do argumento convincente com o qual se impõem pretensões de verdade e, 

de modo geral, pretensões de validade. A aparente ausência de violência do melhor 

argumento desaparece tão logo se mude "para um outro plano" e se adote a atitude 

do arqueólogo, que dirige seu olhar sobre os fundamentos de sentido encobertos, 

sobre as infra-estruturas, difíceis de pôr a descoberto e que fixam no interior do 

discurso aquilo que em cada caso deve ser considerado como verdadeiro ou falso. A 

verdade é um pérfido mecanismo de exclusão, já que só funciona sob a condição de 

permanecer oculta a vontade de verdade que nele se impõe em cada caso: "É como 

se para nós a vontade de verdade estivesse encoberta pela própria verdade em seu 

curso necessário, o discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma desliga do 

desejo e liberta do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade, aquela que 

se impõe a nós desde há muito, é tal que a verdade que ela quer não pode outra 

coisa senão mascará-la (HABERMAS, 2000, p. 347) 

A Sociologia do Direito de Foucault, por seu turno, consoante Mascaro 

(2007, p. 167) é profundamente incômoda porque, até então   

[...] o pensamento sociológico, ao tratar das grandes dominações nem 
expunha as entranhas dos casos nevrálgicos da nossa realidade social. A 
tortura, o racismo, a discriminação sexual, o simbolismo do poder, a 
segregação, todo esse é o grande quadro concreto que, em geral, o 

                                                                                                                                        
de disciplina, os controles, as formas de educação corporal e intelectual constituem exemplos da intervenção das 
forças socializadoras e organizadoras no substrato natural das próprias criaturas (HABERMAS, 2000, p. 340).  
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pensador do direito evita, mas é a base efetiva do próprio direito em sua 
manifestação social. A opressão intestina do direito é muito mais concreta 
que os discursos formais e justos dos juristas. 

 

E foi justamente por conta dessas perspectivas foucaultianas que 

deliberamos nos acercar da tortura não apenas através do discurso da dogmática 

jurídica, mas de igual modo a partir do que sobre ela têm a dizer os protagonistas da 

persecução penal do nosso sistema jurídico, como se verá mais à frente, já que 

antes se afigura importante fazermos algumas alusões sobre as considerações de 

Foucault em torno da tortura, lançadas especificamente no seu "Vigiar e Punir" 

(FOUCAULT, 2006). 

 

3.4 FOUCAULT E A TORTURA  

 

No "Vigiar e Punir", especificamente, Foucault traça a genealogia do 

poder de punir em seu "complexo científico-judiciário", denunciando que até o século 

XVIII, as técnicas punitivas apoderavam-se do corpo para despedaçá-lo, marcar-lhe 

simbolicamente o rosto ou as costas, expô-lo vivo ou morto (HUISMAN, 2000, p. 

568).  

Foucault trata, nessa obra, das tecnologias de dominação que surgiram 

na época clássica (grosso modo no tempo do absolutismo) e na modernidade, ou 

seja, a partir do século XVIII. As formas correspondentes de execução penal servem 

de fio condutor para uma investigação em cujo centro encontra-se o nascimento das 

prisões. Aquele complexo de poder concentrado durante a época clássica em torno 

da soberania do Estado monopolizador da violência consolida-se nos jogos de 

linguagem jurídicos do direito natural moderno, que operam com os conceitos 

basilares de contrato e lei. Entretanto a verdadeira tarefa das teorias absolutistas do 
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Estado consiste menos na justificação dos direitos humanos do que na 

fundamentação da concentração de toda violência nas mãos do soberano. Para 

este, o que importa é a construção de um aparelho administrativo público 

centralizador e a obtenção de um saber organizacional útil para a administração. 

Não é o cidadão com seus direitos e deveres, mas o súdito com seu corpo e sua 

vida que é objeto da nova necessidade de saber, a ser satisfeita com o 

conhecimento fiscal e estatístico sobre o nascimento e morte, doença e 

criminalidade, trabalho e convivência, bem estar e pobreza da população.   

Foucault vê nisso já o começo da biopolítica95 que se desenvolve 

gradativamente sob a proteção oficial de discursos juridicamente conduzidos e 

referidos à soberania do Estado. Com isso surge um outro poder disciplinar, 

descolado do jogo de linguagem normativo, que se condensa em um novo complexo 

de poder moderno, em que a penetração da forma panóptica96 de controle em todos 

os poros do corpo subjugado e da alma objetivada. Em outros termos, Foucault trata 

a substituição do suplício pela prisão enquanto método de castigo exemplar, com o 

qual pretende provar que o pensamento antropocêntrico moderno provém de 

tecnologias de dominação modernas. Concebe as penas e torturas excessivas às 
                                            
95 O tema aparece nas obras de Foucault no primeiro volume da "História da Loucura: a vontade de saber", 
quanto no curso "Em Defesa da Sociedade". Foucault argumenta que a partir da metade do século XVIII, 
começou a surgir, na sociedade, uma nova técnica de biopoder que não se dirigia ao corpo dos indivíduos 
separadamente, a exemplo das disciplina, mas sim ao homem como espécie (FOUCAULT, 1999, p. 285-315). A 
biopolítica é um terceiro mecanismo de poder que difere dos anteriores (jurídico discursivo; disciplinar). Ela 
enfoca um conjunto de processos populacionais: a proteção do nascimento e dos óbitos, as taxas de reprodução, 
de natalidade, a fecundidade de uma população etc. Esses processos constituíram-se nos primeiros objetos de 
saber e nos primeiros alvos de controle da biopolítica. Com ela, implementaram-se as medições estatísticas dos 
fenômenos populacionais, ou seja, as primeiras demografias. Dessa forma, a biopolítica era o conjunto de 
mecanismos pelos quais os traços biológicos fundamentais da espécie humana puderam entrar no interior de 
uma estratégia geral de poder.       
96 Cuida-se do arquétipo da instituição fechada, que Foucault descobre primeiramente no mundo do asilo 
transformado em clínica, retorna nas estruturas das fábricas, da prisão, da caserna, da escola e do colégio 
militar. Nessas instituições totais que anulam as diferenciações naturais próprias da vida e conferem ao caso 
excepcional da internação uma forma normal de internato, Foucault vê os monumentos da vitória da razão 
regulamentadora. Esta submete não apenas a loucura, mas também as necessidades naturais do organismo 
individual e o corpo social. O olhar objetivante e examinador, que decompõe analiticamente, que tudo controla e 
penetra, adquire para essas instituições uma força estruturante; é o olhar do sujeito racional, que perdeu todo os 
vínculos meramente intuitivos com seu mundo circundante, que demoliu todas as pontes do entendimento 
intersubjetivo, e para o qual, em seu isolamento monológico, todos os outros sujeitos só podem ser alcançados 
na qualidade de objetos de uma observação impassível. No panóptico projetado por Bentham esse olhar é, por 
assim dizer, fixado arquitetonicamente (HABERMAS, 2000, p. 343-344).  
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quais estavam sujeitos os infratores da época clássica como uma teatralização do 

poder do soberano vingativo, vivenciada de maneira ambivalente pelo povo e 

encenada de forma grosseira, apontando que na modernidade, a aplicação exemplar 

dos sofrimentos corporais é substituída pela pena de reclusão que, fechada ao 

exterior, priva a liberdade (HABERMAS, 2000, p. 380).  

Nas sociedades em questão, quando uma pessoa cometia um crime 

considerado grave pelo soberano, sua pena era a supressão da vida ou outros tipos 

de penalização atrozes, como cortar-lhe as mãos, queimar partes do corpo, etc. A 

punição ocorria em locais públicos, por meio de um grande ritual espetacular cujos 

objetivos eram usar o infrator como exemplo para que ninguém cometesse crimes e 

mostrar a potência do soberano. Dessa maneira, em nome da ordem e da 

preservação do Estado, os que atentavam contra a paz social eram vítimas das mais 

diversas selvagerias.  

A grande idéia a que Foucault nos remete no "Vigiar e Punir" é a da 

constatação de que o Iluminismo não foi um movimento humanista, na medida em 

que buscou demonstrar que o nascimento da prisão – nascente nessa oportunidade 

– coincide com o momento em que se percebeu, segundo a economia do poder, ser 

mais eficaz e mais rentável vigiar do que punir.  

Com efeito, "Vigiar e Punir" é concebido como uma genealogia do direito 

penal cientificamente racionalizado e da execução penal cientificamente 

humanizada. Aquelas tecnologias da dominação em que hoje se manifesta o poder 

disciplinar constituem a matriz comum tanto para a humanização da pena assim 

como para o conhecimento do homem. A racionalização do direito penal e a 

humanização da execução das penas foram postas em andamento no final do 

século XVIII, sob o amparo retórico de um movimento reformista que se justificava 
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normativamente com conceitos de direito e moral. Foucault quer mostrar que aí se 

oculta uma mudança brutal nas práticas de poder: o surgimento de um regime 

moderno de poder; a adaptação e o afinamento dos instrumentos que abrangem e 

vigiam o comportamento cotidiano dos indivíduos, sua identidade, sua atividade, 

seus gestos aparentemente sem importância.  

Segundo Foucault (2002, p. 47) a tortura, a que se refere como suplício, 

promove a articulação do escrito com o oral, do secreto com o público, do processo 

de inquérito com a operação de confissão; permite que o crime seja reproduzido e 

voltado contra o corpo visível do criminoso; faz com que o crime, no mesmo horror, 

se manifeste e se anule. "Faz também do corpo do condenado local de aplicação da 

vindita soberana, o ponto sobre o qual se manifesta o poder, a ocasião de afirmar a 

dissimetria das forças". 

Limitando-nos a assinalar os aspectos mais importantes para nosso 

objetivo, nossa passagem pelo "Vigiar e Punir" consiste na garimpagem do 

entendimento foucaultiano sobre a tortura, notadamente no que diz respeito aos 

seus elementos constitutivos.   

Sobre o que seja tortura, encontra-se no livro, aqui e ali, referências 

explícitas, ora identificado-a como técnica de obtenção da "verdade", quando então 

se aproxima dos contornos da denominada "tortura processual", ora distinguindo-a 

como castigo atroz, quando se coaduna com a denominada "tortura pena" e ora 

visualiza-o como prática ensejada pela simples provocação de graves sofrimentos 

ou dores na vítima, sem qualquer propósito além desse, quando então coloca-a no 

rol da denominada "tortura gratuita", todas elas já analisadas no primeiro capítulo 

deste trabalho, no tópico relativo aos vários sentidos ensejados pelo termo "tortura", 
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valendo relembrar a dissonância existente entre as definições dos organismos 

internacionais e a legislação brasileira.  

Vejamos algumas passagens em que Foucault faz referência explicita à 

tortura, após o que trataremos de subsumi-las à classificação aludida no parágrafo 

anterior.   

O primeiro desses episódios vem com a descrição do calvário padecido 

por Damiens, insano mental condenado à pena de morte em 02 de março de 1757. 

O caso é um modelo de que se serve Foucault, logo no início da obra (2002, p. 9-

10), para tratar de todos os importantes assuntos que ali são abordados, dentre os 

quais, em especial, a tortura. Pela importância e detalhamento da narrativa, 

entendemos por bem transcrevê-la em boa parte, embora fracionada e com 

comentários.     

Damiens fora condenado [...] a pedir perdão publicamente diante da porta 
principal da Igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado numa 
carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas 
libras; em seguida, na dita carroça, na praça de Grève, e sobre um patíbulo 
que ai será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das 
pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito 
parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será 
atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, 
cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado 
e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos 
ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento.  

 

Cuida-se, aí, da denominada tortura na sua modalidade de pena 

excessiva, a que Foucault alude como sendo "exemplo de suplício e de utilização do 

tempo", em que, explica, se sancionam os mesmos crimes e não se punem o 

mesmo gênero de delinqüentes, embora definam bem, cada um deles, um certo 

estilo penal.   

Finalmente consagra-se a última operação, o esquartejamento, assim 

descrito por Foucault:  
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Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não 
estavam afeitos à tração; de modo que, em vez de quatro, foi preciso 
colocar seis; e como isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar as 
coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas. 

 

Verifica-se a atrocidade manifesta, a que Foucault (2002, p. 10) se refere 

como "a arte de fazer sofrer". Foucault defende que a atrocidade de um crime é 

também a violência do desafio lançado ao soberano, que por sua vez devolve-a ao 

"delinqüente" sob forma de suplício, mas para dominá-la, vencê-la por um excesso 

que a anula, de modo que a atrocidade que paira sobre o suplício desempenha um 

duplo papel:  

[...] sendo princípio de comunicação do crime com a pena, ela é por um lado 
a exasperação do castigo em relação ao crime. Realizada ao mesmo tempo 
a ostentação da verdade e do poder; é o ritual do inquérito que termina e da 
cerimônia onde triunfa o soberano. E ela os une ao corpo supliciado 
(FOULCAUT, 2002, p. 48). 
    

A narrativa do suplício de Damiens prossegue, agora relatado pelo 

Comissário de Polícia Bouton, sobre como sucedeu a execução da pena:  

Acendeu-se o enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da 
mão mal e mal sofreu. Depois, um executor, de mangas arregaçadas acima 
dos cotovelos, tomou umas tenazes de aço preparadas ad hoc, medindo 
cerca de um pé e meio de comprimento, atenazou-lhe primeiro a barriga da 
perna direita, depois a coxa, daí passando às duas partes da barriga do 
braço direito; em seguida os mamilos. Este executor, ainda que forte e 
robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que 
tirava em suas tenazes duas ou três vezes do mesmo lado ao torcer, e o 
que ele arrancava formava em cada parte uma chaga do tamanho de um 
escudo de seis libras (FOUCAULT, 2002, p. 9).  

 

Por fim, conforme as palavras do carrasco Samson, em cumprimento da 

sentença, "tudo foi reduzido a cinzas".  

O último pedaço [de Damiens] encontrado nas brasas só 
acabou de se consumir às dez e meia da noite. Os 
pedaços de carne e o tronco permaneceram cerca de 
quatro horas ardendo. Os oficiais, entre os quais me 
encontrava eu e meu filho, com alguns arqueiros 
formados em destacamento, permanecemos no local até 
mais ou menos onze horas (FOUCAULT, 2002, p. 9). 
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Como um dos importantes pensadores a analisar o surgimento do sistema 

penal moderno/contemporâneo, Foucault se utiliza desse caso para desenvolver sua 

análise em torno de como a pena de suplício (modelo tradicional da Idade Média) 

deixaria de ter sentido na construção da modernidade, uma vez que o capitalismo, e 

todo o sistema econômico e político implantado a partir dos movimentos das 

revoluções industrial e francesa, passa a necessitar da mão de obra.  

A prática punitiva do século XIX, segundo Foucault (2002, p. 48), 

"procurará pôr o máximo de distância possível entre a pesquisa 'serena' da verdade 

e a violência que não se pode eliminar inteiramente da punição". Ainda segundo ele, 

"Será feito o possível para marcar a heterogeneidade que separa o crime que deve 

ser sancionado e o castigo imposto pelo poder público". Entre a verdade e a 

punição, conclui, "só deverá haver agora uma relação de conseqüência legítima: 

Que o poder que sanciona não se macule mais por um crime maior que o que ele 

quis castigar. Que fique inocente da pena que inflige". 

Indagando-se sobre o que é a tortura, Foucault responde a si mesmo 

nesta passagem, em que se auxilia da compreensão de Jaucourt:   

O que é o suplício? Pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz [dizia 
Jaucourt]: é um fenômeno inexplicável a extensão de imaginação dos 
homens para a barbárie e a crueldade" (FOUCAULT, 2002, p. 31).   

 

Ao que sucede sua explicação sobre o suplício, identificado ainda como 

pena atroz, perpetuada no tempo em certos casos, nos quais a agonia se eterniza 

pelo fato da demora de chegada do momento final; a morte:   

O suplício é uma técnica e não deve ser equiparado aos extremos de uma 
raiva sem lei. Uma pena, para ser um suplício, deve obedecer a três 
critérios principais: em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de 
sofrimento que se possa, se não medir exatamente, ao menos apreciar, 
comparar e hierarquizar; a morte é um suplício na medida em que ela não é 
simplesmente privação do direito de viver, mas a ocasião e o termo final de 
uma graduação calculada de sofrimento: desde a decapitação - que reduz 
todos os sofrimentos a um só gesto e num só instante: o grau zero do 
suplício - até o estrangulamento, que os leva quase ao infinito, através do 
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enforcamento, da fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo, a 
morte-suplício é a arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em `mil 
mortes´ e obtendo, antes de cessar a existência, the most exquisite agonies  
(FOUCAULT, 2002, p. 31).   

 

Em outro trecho, Foucault tipifica a tortura nos moldes compreendidos 

pelos leigos − conforme visto no primeiro capítulo − ao destacar como característica 

do fenômeno a exacerbação quantitativa ou qualitativa do sofrimento. Assim, diz ele:   

O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas não é só: esta 
produção é regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de sofrimento físico, 
a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do 
crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. [...] Há um 
código jurídico da dor; a pena, quando é supliciante, não se abate sobre o 
corpo ao acaso ou em bloco; ela é calculada de acordo com regras 
detalhadas: número de golpes do açoite, localização do ferrete em brasa, 
tempo de agonia na fogueira ou na roda (o tribunal decide se é o caso de 
estrangular o paciente imediatamente, em vez de deixá-lo morrer, e ao fim 
de quanto tempo esse gesto de piedade deve intervir), tipo de mutilação a 
impor (mão decepada, lábios ou língua furados). Todos esses diversos 
elementos multiplicam as penas e se combinam de acordo com os tribunais 
e os crimes (FOUCAULT, 2002, p. 31).   

 

Por fim, Foucault denuncia a "utilidade" da tortura, ao dizer sobre o que 

seria a função do verdadeiro suplício.    

O verdadeiro suplício tem por função fazer brilhar a verdade; e nisso ele 
continua, até sob os olhos do público, o trabalho do suplício do 
interrogatório. Ele opõe à condenação e assinatura daquele que sofre. Um 
suplício bem sucedido justifica a justiça, na medida em que publica a 
verdade do crime no próprio corpo do suplicado (Foucault, 2002, p. 39).       

 

Foucault denuncia que na França desse período, como na maior parte 

dos países da Europa, excetuando-se a Inglaterra, todo o processo criminal era 

secreto. Não só para o público, mas também para o próprio acusado. "O processo 

se desenrolava sem ele, ou pelo menos sem que ele pudesse conhecer a acusação, 

as imputações, os depoimentos, as provas". Na ordem da justiça criminal, arremata 

Foulcaut (2002, p. 32) "o saber era privilégio absoluto da acusação. 'O mais diligente 

e o mais secretamente que se puder fazer', dizia, a respeito da instrução, o edito de 

1498."  
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As idéias de Focault sobre a tortura, além de figurá-la, como na última 

passagem transcrita, como meio de obtenção da verdade pela confissão, também 

trazia para o torturado, sendo ele culpado ou não, a possibilidade de ser absolvido 

sumariamente, bastando para isso que se tivesse força suficiente para resistir ao 

suplício, quando então cairia por terra todas as provas indiciárias que havia se 

amealhado contra o suspeito. Disso resulta a observação de Foucault quanto ao fato 

de que os juízes não impunham a tortura sem, por seu lado, correr riscos para além 

daquele do perigo da morte do suspeito. Havia também o perigo de se colocar por 

terra todos os outros elementos de provas amealhadas antes de se ter levado a 

efeito a tortura. Em outros termos, Foucault verifica que se o torturado "agüenta" e 

não confessa, o magistrado é obrigado a abandonar as acusações. O supliciado 

ganhou, conclui Foucault (2002, p. 36).      

Por conta dessas circunstâncias Foucault (2002, p. 37) enxerga a tortura 

como um elo vinculador entre sofrimento, confronto e verdade, a trabalharem em 

comum o corpo do paciente, para depois concluir que a investigação da verdade 

pelo suplício do "interrogatório" é realmente uma maneira de fazer aparecer um 

indício, o mais grave de todos – a confissão do culpado; mas é também a batalha, é 

a vitória de um adversário sobre o outro que "produz" ritualmente a verdade. A 

tortura para fazer confessar tem alguma coisa de inquérito, mas tem também de 

duelo.  

Cuida-se de um elemento da liturgia punitiva, que, segundo Foucault 

(2002, p. 31), obedece a duas exigências.  

Em relação à vítima, ele deve ser marcante, pois destina-se, ou pela cicatriz 
que deixa nos corpos, ou pela ostentação de que se acompanha, a tornar 
infame aquele que é sua vítima; o suplício, mesmo se tem como função 
'purgar' o crime, não reconcilia; traça em torno, ou melhor, sobre o próprio 
corpo do condenado sinais que não devem se apagar; a memória dos 
homens, em todo caso, guardará a lembrança da exposição, da roda, da 
tortura ou do sofrimento  devidamente constatados.  
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Quanto à outra exigência, que diz respeito à justiça que o impõe, o 

suplício deverá ser pomposo, deverá ser verificado por todos, um pouco como seu 

triunfo.  Nessa perspectiva, prossegue Foucault (2002, p. 32-33),  

O próprio excesso das violências cometidas é uma das peças de sua glória: 
o fato de o culpado gemer ou gritar com os golpes não constitui algo de 
acessório e vergonhoso, mas é o próprio cerimonial da justiça que se 
manifesta em sua força. Por isso sem dúvida é que os suplícios se 
prolongam ainda depois da morte: cadáveres queimados, cinzas jogadas ao 
vento, corpos arrastados na grade, exposto à beira da estrada. A justiça 
persegue o corpo além de qualquer sofrimento possível.  

 

Assim, a tortura não corresponderia a qualquer punição corporal, sendo 

antes uma produção diferenciada de sofrimento; um ritual organizado para fazer 

marcar as vítimas e manifestar o poder que as pune. Não se trata, aqui, de 

exasperação de uma justiça que, esquecendo seus princípios, perde todo o controle. 

"Nos 'excessos' dos suplícios se investe toda a economia do poder", arremata 

Foucault (2002, p. 32).  

Não se pode perder de vista que nas cerimônias do suplício, o 

personagem principal era (é) o povo, cuja presença imediata é requerida para sua 

realização. Um suplício que tivesse sido conhecido, mas cujo desenrolar houvesse 

sido secreto, não teria sentido. Procurava-se dar exemplo não só suscitando a 

consciência de que a menor infração corria sério risco de punição; mas provocando 

um efeito de terror pelo espetáculo do poder tripudiando sobre o culpado.  

Mas nessa cena de terror o papel do povo é ambíguo. Ele é chamado 

como espectador: é convocado para assistir às exposições, às confissões públicas; 

os pelourinhos, as forcas e os cadafalsos são erguidos nas praças públicas ou à 

beira dos caminhos; os cadáveres dos supliciados muitas vezes são colocados bem 

em evidência perto do local de seus crimes. As pessoas não só têm que saber, mas 

também ver com seus próprios olhos. Porque é necessário que tenham medo; mas 
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também porque devem ser testemunhas e garantias da punição, e porque até certo 

ponto devem tomar parte nela. Ser testemunha é um direito que elas têm e 

reivindicam; um suplício escondido é um suplício de privilegiado, e muitas vezes 

suspeita-se que não se realize em toda a sua severidade. Todos protestam quando 

no último instante se retira a vítima aos olhares dos espectadores (FOUCAULT, 

2002, p. 49).       

A tortura se traduz, na perspectiva foucaultiana, como excesso de poder, 

que foi o alvo do discurso do Estado de Direito, pelo qual se pretende o predomínio 

das leis e da justiça. Excesso, entretanto, que persiste, e com ele a tortura, que é 

problema de todo o mundo.   

Foucault (2006, p. 225) estava ciente disso, tanto que declarou ter 

chegado à conclusão de que o excesso de poder não era só o seu maior problema, 

mas o maior dos problemas do século XX, e de todas as pessoas, quando então faz 

referência específica ao Fascismo e ao Stalinismo como exemplos do problema do 

poder em excesso, adjetivando tais episódios de herança negra.  

 Foucault diz o porquê dessa sua afirmativa com as seguintes 

articulações:  

O século XIX nos prometera que no dias em que os problemas econômicos 
se resolvessem todos os efeitos do poder suplementar excessivo estariam 
resolvidos. O século XX descobriu o contrário: podem-se resolver todos os 
problemas econômicos que se quiser, os excessos do poder permanecem.  

 

O fato de colocarmos essa reflexão de Foucault quanto à dimensão do 

problema do excesso de poder do Estado − pois é desse poder que se cuida nessa 

passagem específica de suas considerações em torno do tema – foi para 

demonstrar o reconhecimento e atuação da ONU contra tais excessos, 

manifestados, de um lado, com o delineamento normativo dos contornos do Estado 
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Democrático de Direito97, a partir da sua Carta e da sua Declaração Universal, de 

outro, por ter enquadrado a tortura no âmbito dos crimes próprios, com o que 

reconhece tratar-se de prática específica de agentes que representam o Estado, 

mas havida com desprezo ao princípio da estrita legalidade, pelo que se traduz em 

ato arbitrário.   

Com essas alusões damos por encerrada nossa incursão sobre as 

reflexões e entendimento foucaultiano em derredor da tortura, pelo menos 

diretamente, já que foi sob sua influência que decidimos alargar o âmbito de 

investigação da pesquisa para além da dimensão da dogmática jurídica, à qual 

agregamos o olhar menos idealista da dimensão sociológica, a partir da busca de 

informações sobre a tortura na vida prática, lá onde ela se desnuda e se apresenta 

na concretude, enquanto exercício de poder corrompido pelo excesso, ou seja, na 

sua microfísica, como se verá a seguir.  

  

3.5 REVELAÇÕES DE UMA AUTORIDADE POLICIAL SOBRE TORTURA E 

DIREITOS HUMANOS: ELEMENTOS DE IDEALIZAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA 

         

Como foi também no âmbito da microfísica do poder que deliberamos 

averiguar sobre o fato social da tortura, nada mais coerente e apropriado que 

buscássemos ouvir o que dela tinham a dizer aquelas pessoas que, direta ou 
                                            
97 Que se caracteriza pela submissão de todos à lei, inclusive dos órgãos estatais, que têm suas atividades 
delimitadas pela Constituição e leis infraconstitucionais, de modo que um dos postulados básicos é o princípio da 
legalidade, que traça os limites de atuação do poder público na sua relação com as pessoas, objetivando impedir 
a prática de arbitrariedades. Assim, a garantia que se tenta dar ao cidadão no Estado Democrático de Direito é 
de que, em face do princípio da legalidade, ao Estado só é permitido fazer o que a lei autoriza e o cidadão pode 
fazer tudo que a lei não proíbe, como se encontra plasmado na nossa Constituição, a partir do disposto no art. 5º 
inc. II, que dispõe o seguinte: "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
da lei", o que significa dizer que tudo é permitido ao indivíduo, salvo se a lei dispuser de forma específica. Já 
para o Estado o princípio da legalidade é o oposto, isto é, o Estado só pode fazer aquilo que a lei lhe permite 
fazer. Na esfera penal ou processual penal, como nos lembra Ferrajoli (2000, p. 98) o princípio sofre mais 
restrições ainda, em face dos sistemas de garantias, não sendo suficiente, por assim dizer, a "mera legalidade", 
mas a "estrita legalidade", porque aquela refere-se tão-somente à pena e ao delito, enquanto esta exige todas as 
demais garantias como condições necessárias à legalidade penal. Desse modo, no princípio da mera legalidade 
a lei é condicionante, enquanto no princípio da legalidade estrita a lei é condicionada.     
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indiretamente, mantêm algum nexo com a persecução criminal, sendo que foi a 

partir das revelações de um Delegado de Polícia que a pesquisa empírica se 

delineou e, afinal, tomou seu rumo na dinâmica que terminamos por empreender.   

Permitimo-nos transcrever in totum o conteúdo das revelações da aludida 

autoridade, não sem antes consignar o contexto em que as mesmas foram 

proferidas.  

Pois bem, após um extenso diálogo em que foram cotejados e 

confrontados temas relativos à criminalidade, aos direitos humanos e à dignidade 

humana, ponderou-se sobre a razoabilidade do reconhecimento incondicional desse 

princípio em favor de criminoso contumaz, bem assim nas situações em que se 

enfrentam crimes hediondos, a exemplo do seqüestro seguido de morte, do tráfico 

ilícito de entorpecentes; sendo ai que veio à baila o tema da tortura, e de como, 

segundo nosso interlocutor, em algumas situações, essa "técnica" seria defensável 

(legítima), por necessária no campo da investigação policial, enquanto expediente 

hábil e eficaz para salvaguardar interesses maiores e mais nobres que não o da 

integridade física ou psicológica do investigado; prática, aliás, assim nos disse a 

aludida autoridade: "que, embora seja repelida pela lei, é prodigamente utilizada, até 

com a aprovação, geralmente tácita, mas muitas vezes explícita mesmo, da 

sociedade"; ao que arrematou aduzindo o seguinte:  

Não se pode exigir do policial, que vive o seu dia-a-dia em contato direto e 
constante com a crueldade e a frieza do bandido, que dispense a este 
tratamento cortês. Isso não existe. É utopia, pois na guerra não se pode 
pretender do soldado que aja com sentimento benevolente ou 
racionalidade. Ali é adrenalina pura. 

 

Sucedendo a essas colocações, em face da veemente divergência que 

empreendemos em relação às mesmas, foram-nos colocados dois casos, que, 

segundo nosso interlocutor, haviam sido vivenciados por colegas seus, em relação 
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aos quais nos foi solicitado algo como uma apreciação crítica, um julgamento; com a 

explícita observação de o mesmo não fosse levado a efeito  

[...] com a suposta imparcialidade do magistrado, que costuma se postar 
distante da realidade dos fatos, mas como homem de 'carne e osso' [foi 
essa, exatamente, a expressão utilizada], que estivesse enfrentando as 
situações de perto, sem falsa devoção à lei e com as regras do senso 
comum.  

                  
                 Eis os episódios:  

 
PRIMEIRO CASO 
Cinco seqüestradores mantinham em cativeiro, já por cinco semanas, três 
mulheres e duas crianças. Imprensa e sociedade estavam a exigir, com 
alarde, providências para resolver a situação, até que um dos 
seqüestradores foi flagrado por agentes policiais, numa padaria, comprando 
mantimentos para o grupo. Capturado, foi conduzido até a Delegacia, onde 
se lavrou o respectivo auto de flagrante. Interrogado, o preso admitiu 
espontaneamente que era, de fato, participante do grupo seqüestrador; que 
sabia onde era o cativeiro, mas que não iria revelar. Com uns três ou quatro 
tapas, entretanto, terminou indicando onde ficava o esconderijo, que foi 
estourado pela polícia, advindo a libertação dos reféns. Imprensa, família e 
sociedade aplaudiram a ação policial que, entretanto, foi, e é, ao menos 
pelos olhos da lei, ilegítima.   

 
SEGUNDO CASO  
Num plantão noturno de certa autoridade policial [Delegado de Polícia], por 
volta de 2h da manhã, foi apresentado por alguns (dez, mais ou menos) 
moradoras de um condomínio de edifícios, um indivíduo "X", de 
aproximadamente 35 anos, classe média alta, bom emprego, casado com 
uma jovem senhora de 35 anos, bem afeiçoada, com quem efetivamente 
convivia, juntamente com três filhos do casal: um garoto de nove anos, uma 
menina de oito e outra de seis. Dito indivíduo, ao ser apresentado à 
autoridade policial, estava em situação física bem precária. Tinha 
escoriações em várias partes do corpo e um braço quebrado, em razão de 
ter sido espancado por seis dos apresentantes, que foram facilmente 
identificados, pois não fizeram segredo em declarar, oficiosamente, que 
foram eles os autores do espancamento; ação que justificaram com a 
narração do seguinte episódio, procedida por dos membros do grupo: 
"doutor, por volta de 1 hora da manhã, notamos um choro muito insistente e 
agudo de uma criança, vindo do apartamento de "X". Como essa situação 
persistiu, alguns de nós, que somos moradores do condomínio, nos 
dirigimos até o apartamento de onde vinha a situação, e como encontramos 
a porta dos fundos entreaberta, nele adentramos, seguindo até o cômodo 
de onde provinha o choro. Lá, para nosso espanto, nos deparamos com a 
cena de "X" mantendo, ou tentando manter, relações sexuais com a filha de 
seis anos, sendo dela o choro insistente. Tiramos "X" de cima da menina e, 
confessamos, doutor, batemos bastante nesse animal. Acho que ele deve 
até se dar por satisfeito, pois o grupo decidiu, por interferência de um de 
nós – fulano de tal −, que não o entregaríamos para as demais pessoas do 
condomínio, que a essa altura já eram muitas no local, evitando assim um 
linchamento. Em vez disso, resolvemos trazê-lo até aqui. Levamos a 
menina para o hospital e liberamos os dois irmãos dela, que estavam 
trancafiados num outro cômodo do apartamento. Descobrimos que a mãe 
dos meninos foi passar o final de semana na casa dos pais dela, no interior,  
e estará de retorno daqui a uns dois dias. É isso, doutor... 
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Depois de expostos esses episódios, nosso interlocutor nos deu conta do 

desfecho do segundo caso, informando que o delegado, à revelia da lei, havia 

indiciado em inquérito policial somente o apresentado, ou seja, "X", a pretexto de 

não ter conseguido identificar as pessoas que o haviam espancado, embora disso 

tivesse pleno conhecimento. Esclareceu ainda que essa omissão do delegado foi,  

em  conseqüência  ao apelo e ponderação do grupo apresentante, no sentido do  

enorme e desnecessário constrangimento que sofreriam caso fossem indiciados em 

inquérito policial, o que, segundo eles, seria uma injustiça, já que, afinal, haviam feito 

o que, nas circunstâncias, qualquer ser humano, até instintivamente, faria; e até 

menos, na medida em que terminaram por poupar "X" de um linchamento mais 

grave, embora isso lhe fosse merecido.       

Da exposição dos casos sucederam as seguintes perguntas, que 

haveriam de ser objeto das intervenções que nos foram solicitados, nos parâmetros 

anteriormente aludidos: "Você condenaria, ante as circunstâncias, os policiais 

envolvidos na ação de tortura do primeiro caso? Seria justa uma eventual 

condenação, aos olhos da sociedade, ou aos seus, enquanto pessoa dotada de 

sentimento e emoção?"; "Se você fosse o Delegado do segundo caso, teria indiciado 

os agressores de "X" em inquérito policial? Em caso positivo, não seria hipocrisia, 

tomada por uma falsa devoção a um sentimento que realmente não se tem, 

considerando que qualquer ser humano de "carne e osso", ou a própria sociedade, 

seria indulgente para com tais agressores, coisa que a lei, fria e distante como é, 

nunca leva em consideração?" 

 A resposta imediata que tivemos ao desafio foi de que, no primeiro dos 

casos, não importavam as circunstâncias em que a ação de tortura foi levada a 

efeito, mas em nenhuma hipótese ela se justificaria, por não dever ser aceita em 
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qualquer situação. Em vista disso, sentenciamos: "agiríamos de acordo com a lei, 

ou, mais precisamente, nos termos da Constituição e de seus princípios, 

condenando todos os policiais envolvidos na ação de tortura que, afinal, é crime, e 

como tal não haveria espaço para tolerância aos agentes, ainda que fosse 

verdadeiro o invocado beneplácito da sociedade ou de quem quer que fosse". 

Adotamos no julgamento do segundo caso o mesmo diapasão, ou seja, 

invocamos as regras e princípios legais vigentes e concluímos que, mesmo nas 

circunstâncias, indiciaríamos em inquérito policial todos os agressores de "X", por 

ser essa a conduta exigível, sobretudo por parte dos agentes do Estado, como é o 

Delegado de Polícia, a quem cumpre, primeiramente, o dever de zelar pela 

preservação dos princípios constitucionais. Concluímos, dizendo que assim o 

faríamos, ainda que nosso sentimento pessoal, "de homem de carne e osso", fosse, 

eventualmente, no sentido de concordar com a indulgência para com as pessoas do 

grupo que perpetraram as agressões (tortura) contra "X" e, por conta disso, deixá-los 

fora do indiciamento.  

A reação do nosso interlocutor foi imediata, com a acusação estarmos 

sendo excessivamente dogmáticos e insensíveis, invocando para tal o argumento de 

que todos (imprensa e sociedade), no primeiro dos casos, aplaudiram a ação 

policial, bem como, certamente, achariam justa a omissão do Delegado quanto ao 

não indiciamento dos agressores de "X". Assim, como poderiam então os agentes 

envolvidos no primeiro episódio padecer condenação e as pessoas do segundo 

serem importunadas por prática de ação tida como legítima pela maioria das 

pessoas, ou mesmo por qualquer ser humano de "carne e osso"?    
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A conversa prosseguiu, e das colocações restantes do nosso interlocutor, 

com sua autorização, anotamos algumas, com a promessa de sigilo confessional. 

Seguem as colocações, tal qual nos foram passadas e anotadas:      

01. "Essa história de Direitos Humanos para bandido é conversa fiada de 
demagogo"; 02. "Direitos Humanos sim, mas não para bandido, que de 
humano não tem nada"; 03. "Quem está longe da realidade e da barra 
pesada do que está acontecendo ai fora, da crueldade da ousadia e da 
frieza do bandido é que vem com esse discurso de tratar o marginal com 
urbanidade e com dignidade. Queria ver se estivessem no 'front', o que é 
que fariam. Nós é que arriscamos nossa vida para dar proteção às suas 
famílias, em troca de um salário miserável, e ainda temos de nos defender, 
não só do bandido, mas também do demagogo que vem com essa história 
de dar mole pra bandido. O fato é que quando o calo aperta neles, seja nas 
pessoas da família ou no patrimônio, a primeira coisa que pedem é para 
que se faça qualquer coisa com o bandido: bater? sim, se necessário para 
recuperar os objetos do roubo ou do furto, ou mesmo como vingança pelo 
estupro, morte ou agressão de qualquer dos familiares. Neguinho nessa 
hora só não fala o nome tortura, mas isso é o que pedem. O que sempre 
querem, meu amigo, é vingança. Essa é que é a verdade." ; 04. "Cadê que 
antigamente bandido teria o topete de invadir Delegacia de Polícia para 
matar Delegado?"; 05. "Combater a criminalidade é lidar com a escória do 
ser humano, onde a lei que impera é a violência. O fato é que se a agente 
não der, toma, e não tem outra regra não. Na hora do vamos ver, cada um 
que se vire. É assim que acontece. Bandido não entende outra coisa, outra 
linguagem"; 06. "Quer ver uma coisa: agora, depois do Estatuto da Infância 
e Juventude, quando pegamos em flagrante algum adolescente! homem de 
17, quase 18 anos, matando, estuprando e/ou roubando, a primeira coisa 
que dizem é que são intocáveis, porque têm direitos, e até nos ameaçam de 
dizer ao Juiz ou ao Promotor ou  seja lá quem mais, que foram maltratados, 
mesmo que isso não tenha acontecido. E sabe quem está, na maioria das 
vezes,  por trás do adolescente que mata, rouba e trafica? É o marginalzão, 
que aprendeu o caminho da intocabilidade do menor para usá-lo como 
laranja"; 07. "Claro que temos consciência de que o menor é, no fundo, uma 
vítima, mas a culpa é de quem? Nossa é que não é. O Estado, que deveria 
garantir educação, escola e saúde para eles é omisso. Cria o mostro e nós 
é que temos de tratá-lo com carinho, com urbanidade, com dignidade? 
Como, se a faca e o revólver são sempre faca e revólver, seja lá na mão de 
quem quer que seja, mata tanto quando usada pelo adulto como pelo 
adolescente."; 08. "Os advogados que comparecem na Delegacia para 
defender bandido só pensam, na sua maioria, em ganhar dinheiro, pois se 
não tem dinheiro na jogada, deixam os pés de chinelo lá, entregues às 
traças, mas, se tem grana, a coisa é bem diferente" ; 09. "O povo precisa e 
quer é proteção, e isso significa combater a criminalidade de forma eficaz, e 
é isso que nós fazemos. Se falha a prevenção, o que nos resta? Agir, claro, 
mas da maneira, única maneira que o bandido entende"; 10. "Tortura 
sempre existiu e existirá nessa guerra"; 11. "O povo não acredita na Justiça, 
tanto que muitas pessoas nos procuram, sobretudo em se tratando de 
crimes contra o patrimônio (roubo, assalto, furto) pedindo para dar pancada. 
O que querem e pedem, quase sempre, é a devolução dos objetos furtados 
ou roubados, pouco se importando com o que vai acontecer com o agente 
do crime. Se vai ser processado ou não, condenado ou não, isso é 
irrelevante. Se, para recuperar os objetos surrupiados for necessário dar 
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porrada, então que se dê, dizem assim;" 12. "Os havaianas98, os pés de 
chinelo, não dão problema, pois entendem o esquema. O problema maior, 
que mais irrita, são os filhos dos grandes, dos poderosos, que a primeira 
coisa que nos diz depois de flagranteados é a velha frase: 'você sabe com 
quem está falando'? E o pior é que logo vem em seu socorro todo um 
aparato de proteção. São os piores, os mais perversos"; 13. "Direito é para 
gente direita, não pra bandido, e bandido não é aquele que pratica um 
crime, mas o contumaz, o reincidente"; 14. "Tem gente nas delegacias que 
tem mais de cinqüenta entradas, e ainda assim são considerados, aos olhos 
da lei, como primários. Têm de ser soltos, e para que? Matar, roubar!"; 15. 
"Aqui no Nordeste o bandido ainda tem algum respeito com a polícia, mas 
no Sul, principalmente no Rio de Janeiro, a coisa anda feia. Bandido não 
respeita mais nada e nem ninguém."; 16. "O que se tem de entender é que 
estamos em guerra, e em guerra a lei é do mais forte, de quem pode mais; 
ou você mata ou você morre."; 17. "Tem corrupção na polícia sim, mas onde 
não tem? O problema é que o policial está sendo visto e colocado, por boa 
parte da mídia, como se fosse o marginal, quando isso não é verdade. Não 
existe respeito pela atividade policial, que ganha uma miséria, e sempre foi 
assim. O salário chega a ser acintoso para a dignidade do policial. Não se 
fala tanto em respeito e dignidade do bandido, e a nossa dignidade, quem 
respeita? Disso ninguém fala, ou fala muito pouco. Normalmente, quando 
se fala da polícia, civil e militar, é só para meter o pau."; 18. "Já recebi 
pedidos de pessoas ligadas aos direitos humanos para bater em ladrão que 
assaltou a casa ou foi de alguma maneira afetado pela ação do bandido. Aí, 
claro, tudo muda"; 19. "De um tempo pra cá, sabe o que estou fazendo? 
estou seguindo a lei. Lavo as minhas mãos. Se tiver de soltar bandido, 
solto, basta não ter as condições legais para manter na prisão que ponho 
imediatamente na rua. Isso tem me causado problemas". 

 

Passada a conversa, ainda que já tivéssemos nos desincumbido 

sumariamente do desafio dos julgamentos, algo nos deixava inquieto, causando 

incômodo, solto no ar, sem amarração. Foi então que nos demos conta de, pelo 

menos, parte daquilo que estava provocando tais sentimentos. Era o fato de termos 

proferido os hipotéticos julgamentos com certa arrogância; algo autoritário, de quem 

costuma resumir o direito ao texto da lei e o julgamento no velho e simples 

procedimento da subsunção. Em uma palavra, incomodava-nos o fato de termos 

proferido os referidos julgamentos utilizando exclusivamente da perspectiva interna 

do direito (da dogmática, da teoria geral), o que significava ter apreciado e decidido 

as questões pela via do método de conhecimento dogmático-formal, que é 

conseqüente e peculiar à apreensão do fenômeno jurídico a partir das normas 

                                            
98 O termo, conforme explicação que nos foi fornecida é um jargão policial que diz respeito ao bandido pobre, ao 
criminoso destituído de condição financeira, inclusive para constituir advogado, normalmente dependente da 
Defensoria Pública para o patrocínio da sua defesa.   
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entalhadas nos estatutos. Não que os julgamentos, em si, nos parecessem 

equivocados ou injustos, haja vista os princípios que a ele subjaziam, mas as 

perguntas que mais incomodavam eram estas: Que legitimidade, além da lei, 

sustentava as nossas decisões, se a própria sociedade haveria de tê-las, segundo o 

nosso interlocutor, como injustas? Seria isso verdade? Teríamos, sido de fato, 

insensíveis e formalistas nos julgamentos, como denunciado pelo nosso 

interlocutor?    

A partir dessas reflexões, tomamos admitir que os critérios dos nossos 

julgamentos haviam desatendido à recomendação solicitada, no sentido de que os 

casos deveriam ser apreciados e decididos sem a pseudoneutralidade ou 

imparcialidade do magistrado, mas sim com os critérios do  homem de "carne e 

osso" – sujeito às fraquezas do gênero humano – que estivesse enfrentando a 

situação de perto, sem falsa devoção à lei e com as regras do senso comum. Em 

outras palavras, que os fatos deveriam ser julgados sem desprezo aos aspectos 

psicológico e pulsionais a que todos estamos sujeitos, bem assim aos valores da 

sociedade ou do senso comum, o que implicaria numa perspectiva de apreensão e 

apreciação do fenômeno para além da proposta idealístico-formal da dogmática 

jurídica, ou seja, sem sujeição ao ordenamento jurídico ou àquilo que o Estado julga, 

por seu conjunto editado de normas, ser o direito; perspectiva que enseja a 

avaliação do fenômeno pela via do método empírico-sociológico, que nada tem de 

harmônico com o dogmático-formal, consoante, por exemplo, a perspectiva 

foucaultiana, de que tratamos há pouco.             

Assumimos, então, que os julgamentos haviam de fato, se assentado na 

perspectiva de dizer o justo ou legítimo divisando o direito enquanto forma, enquanto 

legalidade, enfim, enquanto norma jurídica posta, diante da qual  não restaria outro 
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veredicto senão aqueles que foram infligidos aos policiais, tanto ao Delegado do 

segundo caso, como aos agentes do segundo, à conta de não terem agido como 

deveriam, ou seja, nos termos da lei; ou se esperava que devessem agir, ainda que 

isso fosse, por questões sociais ou psicológicas, inexeqüível ao ser humano de 

"carne e osso", segundo a metáfora insistentemente utilizada e invocada  pelo nosso 

interlocutor.   

Cogitamos que se estivéssemos na condição e posição dos protagonistas 

dos dois casos, talvez agíssemos, enquanto homem de "carne e osso", da 

mesmíssima forma que eles agiram. Repita-se, dando destaque, para evitarmos 

equívocos na colocação: se estivéssemos na mesma condição e posição deles .  

Ao admitirmos essa inferência como verdadeira, por que então 

haveríamos de condenar as ações perpetradas pelos protagonistas dos dois casos? 

Do incômodo à perplexidade, concluímos que não deveríamos ter julgado 

como julgamos; que por esses novos parâmetros, agora levados em consideração, 

deveríamos ter sido indulgentes para com os protagonistas das narrativas. Não que 

com isso estivéssemos referendando suas ações de tortura, que ao nosso juízo são 

sempre execráveis, mas pelo fato de termos nos dado conta de que o nosso 

discurso, ou qualquer discurso no sentido de não se usar a tortura, nas 

circunstâncias, soaria sem eco, considerando o perfil − no primeiro caso − e a 

situação − no segundo − dos sujeitos para quem esse discurso se dirige. Referimo-

nos aos condenados do nosso primeiro julgamento, ou seja, aos policiais, bem 

assim às pessoas que eventualmente considerem a tortura − desde que em certas 

circunstâncias − como algo aceitável na persecução criminal, a despeito de todo o 

aparato legal ensejador de sua proscrição.            
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Em função dessa experiência, ficou definida a dinâmica da pesquisa de 

campo: submeter os dois casos relatados (que encarnam as modalidades da "tortura 

processual" e "tortura pena", respectivamente) ao exame dos atores responsáveis 

pela persecução penal na sua fase judicial, a fim de averiguar, em seus respectivos 

âmbitos de atuação, ou seja, espectro dos seus micropoderes, o grau de 

aceitabilidade ou de condescendência para com a tortura.  

Quanto aos agentes responsáveis pela persecução na sua fase 

judicialiforme, ou seja, na fase policial de investigação, não haveria mais 

necessidade de procedermos a um novo levantado de dados, já que antes − por 

ocasião do nosso mestrado, aqui mesmo nesta Universidade − havíamos realizado 

essa tarefa, através da qual, ao longo do ano de 2003, a partir do trabalho de campo 

então levado a efeito, tivemos oportunidade de visitar a penitenciária Lemos de Brito, 

na cidade do Salvador, e lá entrevistar, ao longo de algumas semanas, trinta 

condenados por crime de latrocínio, do que resultou a coleta de informações e 

opiniões dos condenados sobre a tortura, muitas das quais ainda por serem 

utilizadas, do que agora se cuida (ARGOLLO, 2003).     

    Também foi objeto do aludido trabalho a realização de entrevistas com 

trinta Delegados de Polícia e com trinta pessoas do povo, escolhidas aleatoriamente, 

mas de diversas origens, aos quais submetemos os questionamentos que ora 

voltamos a trazer a lume, pela pertinência de seus conteúdos ao propósito que 

voltamos a nos dedicar.  

De lá para cá, já pensando no aperfeiçoamento, na ampliação e no 

aprofundamento do nosso enfoque, bem assim no uso dos dados colhidos e não 

explorados, sempre estivemos atentos a novos acontecimentos e informações em 

torno da tortura, sobretudo no que diz respeito a pesquisas que se envolvessem em 
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busca da opinião popular sobre sua prática, quando então nos deparamos com um 

recente trabalho desenvolvido e publicado por Almeida (2007), intitulado "A cabeça 

do Brasileiro", em que há um capítulo específico destinado à tortura (com o título "O 

nome do povão é talião: lincha ele!) através do qual se verifica levantamento 

estatístico importante em torno do suplício, sobre o qual teceremos apreciação. 

De igual modo e pela mesma razão, agregamos ao trabalho de agora 

uma pesquisa de opinião sobre tortura desenvolvida pelo instituto Datafolha e 

publicada no Jornal Folha de São Paulo, que tem o mérito de cotejar os resultados 

com o de outra pesquisa anteriormente empreendida pelo mesmo instituto, ambas 

realizadas na cidade de São Paulo.  

Ao longo desses últimos dois anos levamos a efeito, por assim dizer, um 

complemento de dados de opiniões sobre a tortura, desta vez entre Magistrados, 

Promotores de Justiça e Advogados, a quem submetemos questionários, na sua 

maioria presencialmente, ao longo das entrevistas que nos foram concedidas, o que 

será objeto do capítulo seguinte.   
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CAPÍTULO  4 - A REALIZAÇÃO E OS DADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

4.1 A ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

     

Para a coleta de dados nos levantamentos empreendidos na pesquisa 

utilizamos, conjuntamente, os instrumentos da entrevista estruturada e do 

questionário. A utilização conjunta do questionário entremeado na entrevista, que 

alguns autores preferem designar como questionário por contato direto (GIL, 1999, 

p. 121), nos pareceu de melhor conveniência para atingir os objetivos da pesquisa, 

de modo que, havendo a possibilidade de assim proceder, fizemo-lo com o propósito 

de garantir maior fidedignidade aos dados coletados (RUDIO, 1986, p. 114).  

Nesse sentido, há de se destacar o elevado grau de complexidade que 

envolveu a pesquisa, já que a tortura, afinal, é tipificada como um crime grave e 

hediondo pelo nosso ordenamento jurídico, em relação ao qual ninguém se dispõe a 

ficar à vontade para dele falar sem dissimulações, notadamente aqueles, como a 

maioria dos nossos entrevistados, que de uma forma ou de outra estão envolvidos 

no dia-a-dia com questões em que a tortura de algum modo esteve ou está 

presente.  

Essas características do fenômeno pesquisado ensejaram a escolha do 

método de pesquisa qualitativa como o mais adequado ao tipo de objeto de estudo; 

seja pelas razões bem delineadas por Haguette (2007, p. 63-64), no sentido de que, 

enquanto os métodos quantitativos supõem uma população de objetos de 

observação comparável entre si, os métodos qualitativos "enfatizam as 

especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser"; 

seja pelas relevantes e esclarecedoras colocações de Demo (2000, p. 152-153), no 
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sentido de que a metodologia qualitativa de pesquisa procura "apanhar o lado 

subjetivo do fenômeno, buscando depoimentos que se transformam em dados 

relevantes", com o que "busca salvaguardar o que a metodologia dura joga fora"99.  

Os roteiros de entrevista e os questionários que lhes serviram de base 

foram elaborados de acordo com as recomendações de Parker e Rea (2000, p. 39-

75). 

As perguntas foram formuladas com o cuidado necessário para não 

suscetibilizar os entrevistados, embora sem prejuízo da sua essencial clareza. 

O formato das perguntas foi predominantemente do tipo fechado, para 

facilitar comparação entre os entrevistados, embora tivéssemos eventualmente 

aplicado perguntas abertas, o que é perfeitamente compatível nas pesquisas do tipo 

qualitativa100.  

Procuramos, tanto quanto possível, sincronizar as perguntas da entrevista 

com as dos questionários pré-formatados, bem assim estabelecer uma dinâmica 

semelhante com os três grupos de entrevistados, exceto quando as respostas 

perseguidas eram peculiares a cada um deles.  

Como o propósito era colher dos entrevistados não só suas opiniões em 

relação à tortura de uma maneira geral, bem assim especificamente nas situações 

expostas nos dois casos modelos, que lhes foram submetidos à apreciação, fizemos 

constar esses casos nos questionários, da exata maneira que nos foram passados, 
                                            
99 Ainda de Demo, sobre a legitimidade da pesquisa qualitativa em certos contextos, transcrevo as seguintes 
colocações: "[...] pesquisas estatisticamente controladas como a do IBGE são relevantes com exploração inicial. 
A qualidade da cidadania, entretanto, somente será captada de maneira um pouco mais próxima por pesquisas 
qualitativas localizadas e com microuniversos. [...] A pesquisa qualitativa tem sofrido reveses contínuos por conta 
de seus abusos, mas tem futuro exuberante pela frente, à medida que certas perspectivas pós-modernas 
penetram o mundo acadêmico, inclusive nas ciências naturais". 
100 Conforme Haguette (2007, passim); Castro, Cláudio (2006, p. 106 et seq.) e DENZIN; LINCOLN (2006, 
passim). A opção pela pesquisa qualitativa foi levada a efeito pelo fato de melhor se coadunar com os propósitos 
a serem alcançados. Assim, na esteira das ponderações de Cláudio de Moura Castro (2006, p. 106), ao cotejar 
as naturezas, vantagens e desvantagens das abordagens qualitativas e quantitativas, quando então assevera 
que "em certos temas, sem a pesquisa qualitativa, rodamos no seco". Com efeito, assim como não podemos 
fazer demografia qualitativa, também não podemos quantificar praticamente nenhuma idéia de Freud, por 
exemplo, o que significa que, na prática, é preciso encontrar os pontos de convergência entre nossas zonas de 
conforto metodológico e os problemas científicos que enfrentamos.     
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de modo que pudéssemos obter dos entrevistados respostas sobre a tortura em dois 

momentos: antes e depois de lhes serem apresentadas as situações específicas de 

cada um dos casos. 

  

4.2 DO UNIVERSO DA AMOSTRA E O PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

O número de Magistrados e Promotores de Justiça que compõem os 

respectivos grupos entrevistados foi de 30 cada um, o que equivale a uma amostra 

aproximada de 10% de cada universo pesquisado. Quanto ao grupo denominado 

"advogados", embora tenhamos mantido o mesmo número de entrevistas dos dois 

grupos anteriores, seu universo é maior do que os anteriores. 

Os perfis de todos os grupos, pesquisados e analisados, podem ser 

visualizados a partir das tabelas que seguem:  

TABELA 02 : Perfil do grupo "DELEGADOS” 
ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 

LOCAL DE TRABALHO 
Capital 15 50% 
Interior 15 50% 
TOTAL 30 100% 

SEXO 
Masculino 14 47% 
Feminino 16 53% 
TOTAL 30 100% 

FAIXA ETÁRIA 
até 25 anos  1 3,33% 
de 26 a 35 4 13,33% 
de 36 a 40 7 23,34% 
de 41 a 50 10 33,33% 
de 51 a 60 7 23,34% 

acima de  60 1 3,33% 
TOTAL 30 100% 

TEMPO DE PROFISSÃO 
menos de 02 anos 3 10% 

 de 2 a 5 anos 0 0% 
de 6 a 10 anos 12 40% 

acima de 10 anos 15 50% 
TOTAL 30 100% 

                             FONTE: ARGÔLLO (2003) 
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A escolha dos sujeitos do grupo em questão foi havida de acordo com a 

disponibilidade; e, de todas as amostras, esta foi, seguramente, a que demandou 

maior dificuldade para atingir o número almejado de entrevistados, ante a natural 

resistência que encontramos por parte de alguns delegados em falar sobre tortura 

de maneira descontraída, como era do nosso desejo e necessidade. Em razão 

disso, nem sempre encontramos as portas abertas para o empreendimento, cuja 

meta felizmente foi atingida nos termos planejados, graças à colaboração de boa 

parte dos delegados que entenderam o propósito e a importância do trabalho e 

acreditaram na probidade do entrevistador quanto ao sigilo das informações, sempre 

muito exigida, nas circunstâncias.  

TABELA 03 : Perfil do grupo "CONDENADOS” 
 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
SEXO 

Masculino 30 100% 
Feminino 0 0% 
TOTAL 30 100% 

ESTADO CIVIL 
Casado 8 27% 
Solteiro  22 73% 

Divorciado  0 0% 
Separado  0 0% 
TOTAL 30 100% 

FAIXA ETÁRIA 
Até 25 2 7% 
26 a 35 18 60% 
36 a 40 3 10% 
41 a 50 6 20% 
51 a 60 1 3% 

Acima de 60 0 0% 
TOTAL 30 100% 

ANOS DE CONDENAÇÃO 
Até 10 anos  0 0% 
De 10 a 20  8 27% 
De 21 a 30 20 67% 
De 31 a 40 1 3% 
De 41 a 50 0 0% 
Mais de 51 1 3% 

TOTAL    100% 
TEMPO DE PENA CUMPRIDO 

Até 05 anos  6 20% 
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De 05 e 1 mês a 10  8 27% 
De 10 e 1 mês a 15 13 43% 
De 15 e 1 mês a 20 2 7% 
De 20 e 1 mês a 25 1 3% 

TOTAL 30 100% 
GRAU DE ESCOLARIDADE 

Não alfabetizado  3 10% 
Assina o nome 10 33,33% 

Primário  13 43,34% 
Secundário 04 13,33% 
Universitário  0 0% 

TOTAL  30 100% 
     FONTE: ARGOLLO (2003) 
  

Este grupo foi composto apenas de pessoas do sexo masculino, pelo fato 

da instituição prisional visitada ser exclusiva para homens.  

Como se pode observar na tabela, a maioria dos entrevistados tinha mais 

de oito anos de cumprimento de pena.  

As condenações foram impostas sob o regime prisional inicial do tipo 

fechado. Não obstante, alguns dos condenados já haviam galgado os benefícios de 

regimes prisionais menos severos, em razão do tempo de pena cumprido e por 

atenderem aos demais requisitos legais para tanto.    

A maioria dos condenados, ou seja, 86,68% tinham o nível primário, 

apenas assinavam o nome ou não eram alfabetizados.  

As entrevistas foram realizadas em saletas localizadas em cada um dos 

pavilhões onde se encontravam os condenados que, na medida em que iam sendo 

solicitados, de um a um, eram conduzidos para a entrevista.  

A penitenciária era dotada de quatro pavilhões, onde os presos ficavam 

distribuídos de acordo com critérios estabelecidos pela administração.   

Os entrevistados eram previamente consultados sobre se estariam 

dispostos a conceder a entrevista, tendo havido algumas recusas. 

Apresentamo-nos aos entrevistados como pesquisador.   
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No início das entrevistas, foi uma constante a curiosidade e preocupação 

dos entrevistados sobre a finalidade da entrevista, do seu sigilo e em que medida 

poderiam ser ajudados por ela, ao que respondíamos se tratar de um levantamento 

sobre as suas opiniões em torno da tortura e a absoluta discrição em torno das 

informações que iriam prestar, sem promessa de qualquer ajuda individualizada.    

 A maioria iniciou a entrevista de forma desconfiada, mas ao longo da 

mesma a desconfiança era dissipada e as informações fluíram abertamente.   

Durante as entrevistas houve queixa generalizada no sentido de não lhes 

ter sido garantido o direito de defesa justa na ocasião do processo, alguns chegando 

a informar que sequer tiveram um único contato direto com seu defensor.         

TABELA 04 : Perfil do grupo "PESSOAS DIVERSAS" 
 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
SEXO 

Masculino 36 36% 
Feminino 64 64% 
TOTAL 100 100% 

FAIXA ETÁRIA 
Até 25 37 37% 
26 a 35 36 36% 
36 a 40 12 12% 
41 a 50 6 6% 

Mais de 51 9 9% 
TOTAL 100 100% 

GRAU DE ESCOLARIDADE 
Não alfabetizado 1 1% 
1º grau comp. ou 

incom.   9 9% 
2º grau comp. ou 

incom. 35 35% 
Universitário ou 

Superior 55 55% 
TOTAL 100 100% 

FONTE: ARGÔLLO (2003) 
  

O instrumento utilizado para a coleta das informações desse grupo foram 

exclusivamente os questionários. A amostra foi composta por escolha aleatória, mas 

com o cuidado de formar um conjunto o mais heterogêneo possível, de modo a 

tornar a amostra efetivamente representativa da sociedade. 
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O perfil desse grupo encontra-se delineado na tabela acima (nº 04); 

entretanto, para efeito de maior visualização da sua heterogeneidade (do grupo), 

acrescemos dados adicionais constantes na tabela que segue que dizem respeito à 

respectivas profissões dos entrevistados.       

TABELA 05 : Profissões do grupo "PESSOAS DIVERSAS" 
 

PROFISSÕES QUANTIDADE  PROFISSÕES QUANTIDADE 

Servidor Público 20  Auxiliar de Enfermagem 03 
Estudante 25  Aposentado 01 
Médico 03  Atendente 01 
Representante de Vendas 03  Arrumadeira 01 
Agricultor 03  Manicure 01 
Comerciante 03  Secretária 05 
Advogado 03  Recepcionista 01 
Cozinheira 03  Técnico em Informática 01 
Professor 05  Babá 01 
Taxista 03  Jornalista 01 
Comerciário 04  Do lar 03 
Vendedora 04  Editor de Vídeo 01 
Militar 01    

TOTAL DE ENTREVISTADOS  100 
 FONTE: ARGÔLLO (2003) 
 

A escolha dos estudantes foi confeccionada entre os três níveis, ou seja, 

entre alunos do primeiro, segundo e terceiro graus, em proporções equivalentes; e a 

dos servidores públicos, entre os diversos escalões.     

TABELA 06 : Perfil do grupo "MAGISTRADOS" 
  

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
SEXO 

Masculino 18 59% 
Feminino 12 41% 
TOTAL 30 100% 

TEMPO DE PROFISSÃO 
Menos de 03 anos 5 15% 
Mais de 03 anos 25 85% 

TOTAL 30 100% 
FAIXA ETÁRIA 

Até 25 0 0% 
26 a 35 9 30% 
36 a 40 6 20% 
41 a 50 12 40% 

Mais de 51 3 10% 
TOTAL 30 100% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA 
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Não foi sempre tranqüilo conseguir a colaboração dos magistrados para a 

pesquisa, tendo em vista a pouca importância que, em geral, demonstravam em 

torno dos propósitos de pesquisas como um todo, sendo freqüentes declarações de 

desconfiança nesse tipo de instrumento, normalmente atribuídas a partir de 

exemplos vivenciados da área eleitoral. 

Alegações de falta de tempo eram uma constante, o que ensejou, em 

algumas situações, persistência para galgarmos os resultados almejados. 

Não obstante, após nos empenharmos em esclarecer o propósito 

específico do trabalho, demonstravam interesse em ajudar, mas sempre com a 

presença do senão da falta de tempo.    

Em razão de tais dificuldades, nem todos os dados desse grupo foram 

coletados pela via da aplicação do questionário por contato direto, mas com 

aplicação da metodologia do questionário auto-aplicado, o que ocorreu em 30% da 

amostra.    

TABELA 07 : Perfil do grupo "PROMOTORES DE JUSTIÇA" 
 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
SEXO 

Masculino 12 40% 
Feminino 18 60% 
TOTAL 30 100% 

TEMPO DE PROFISSÃO 
Menos de 03 anos 0 0% 
Mais de 03 anos 30 100% 

TOTAL 30 100% 
FAIXA ETÁRIA 

Até 25 0 0% 
26 a 35 12 40% 
36 a 40 9 30% 
41 a 50 9 30% 

Mais de 51 0 0% 
TOTAL 30 100% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA 
 

Nesse grupo de entrevistados, não encontramos dificuldades em realizar 

a coleta de dados. A curiosidade sobre a destinação efetiva das entrevistas, bem 
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assim do trabalho, eram uma constante, que se associava a certa preocupação 

inicial em responder ao questionário roteiro. De uma maneira geral, porém, 

encontramos afabilidade nas colaborações.    

Por fim, o perfil do grupo advogados, conforme dados da tabela que 

segue:  

TABELA 08 : Perfil do grupo "ADVOGADOS" 
  

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
SEXO 

Masculino 15 50% 
Feminino 15 50% 
TOTAL 30 100% 

TEMPO DE PROFISSÃO 
Menos de 03 anos 5 16,7% 
Mais de 03 anos 25 83,3% 

TOTAL 30 100% 
FAIXA ETÁRIA 

Até 25 05 16,7% 
26 a 35 10 33,3% 
36 a 40 06 20% 
41 a 50 06 20% 

Mais de 51 03 10% 
TOTAL 30 100% 

FONTE: DADOS DA PESQUISA 
 

A idéia é que a análise dos dados que ora se apresenta seja, tanto quanto 

nos permite a pesquisa qualitativa, mais simples possível101, daí porque não 

poupamos a utilização de gráficos e tabelas o mais auto-elucidativos possíveis, no 

sentido de proporcionar visualização descomplicada das informações de todos os 

grupos consultados.  

Lançaremos, quando necessário ou nos parecer pertinente, comentários 

suplementares sobre cada uma das informações carreadas nas tabelas e nos 

gráficos que se seguem, sempre no sentido de complementar as informações 

contidas nas representações tabular e gráfica.     

                                            
101 Não no sentido do quantitativista, que, consoante Castro (2006, p. 111), "por exorcizar a complexidade e 
buscar a certeza das buscas na simplicidade, por vezes termina por falsificar o que a realidade, cuja natureza é, 
por assim dizer, com perdão do truísmo, naturalmente complexa".     
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Procuramos confeccionar os gráficos de maneira a constar numa mesma 

tela as respostas proferidas pelos seis grupos pesquisados, quais sejam: 

"delegados", "condenados", "pessoas diversas", "magistrados", "promotores de 

justiça" e "advogados", de modo a possibilitar a imediata comparação e 

proporcionalidade das opiniões entre os seis universos pesquisados. 

Todavia, em algumas situações específicas, promovemos a confecção de 

gráficos diferenciados para determinado grupo, por entender que assim melhor 

ficaria o aproveitamento da informação constante na respectiva imagem.     

Vale destacar que mostramos aqui apenas algumas possibilidades que a 

análise qualitativa dos dados admite para uma melhor compreensão dos juízos que 

os grupos entrevistados fizeram sobre a tortura, já que o número de cruzamentos e 

desagregação dos dados coletados pode ser bastante grande, havendo todo um 

sem número de possibilidades a ser explorado. 

  

4.3 ANÁLISE DOS DADOS: APOIO SOCIAL À TORTURA EM SITUAÇÕES LIMITE 

 

Uma das perguntas sobre a tortura, que foi comum a todos os grupos, foi 

no sentido de saber se os respondentes admitiriam a sua utilização como meio 

legítimo de obter informações sobre a autoria de crimes considerados graves. Nesse 

questionamento, deixamos em aberto o entendimento sobre "crime grave", para 

poder melhor avaliar o grau de interiorização dos pesquisados em torno do princípio, 

hoje constitucional, da dignidade humana e do seu corolário de inadmissibilidade da 

prática legítima de qualquer modalidade de tortura, seja em que circunstância for.   

Esse questionamento era precedido de informações em torno da definição 

da tortura contida na Lei 9.455/97, que variavam de grupo para grupo, sempre 
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levando-se em conta suas peculiaridades, de modo que para os grupos "Delegados", 

"Magistrados", "Promotores de Justiça" e "Advogados" a pergunta foi formulada da 

seguinte maneira:   

Consoante a Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997, o fato de constranger 
alguém, mediante violência física ou psicológica (a través de ameaça 
grave), com o fim de obter informação , é considerado crime de tortura, 
que é, inclusive, inafiançável. Não obstante, você considera legítimo o uso 
da tortura contra alguém que cometeu crime grave, para obter informações 
sobre o mesmo? 
  

As opções de respostas a esse questionamento chave eram as seguintes: 

sim, em qualquer circunstância; não, em qualquer circunstância e sim, apenas em 

algumas circunstâncias. 

Para os grupos "Condenados" e "Pessoas Diversas", dada a sua 

composição com pessoas menos afeitas à linguagem jurídica, a pergunta foi 

formulada da maneira que segue, mas com as mesmas opções de resposta:  

Pela lei brasileira, considera-se tortura o ato de: I - constranger alguém com 
emprego de violência (física) ou grave ameaça (psicológica), causando-lhe 
sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação ou declaração. 
Você considera legítimo o uso da tortura por parte da polícia contra alguém 
que cometeu crime (grave), para obter informações sobre esse crime?  
    

 Note-se que a formulação da pergunta submetida aos grupos compostos 

por delegados, magistrados, promotores de justiça e advogados, consta alusão à 

circunstância da tortura se tratar de crime inafiançável, com o que se pretendeu 

destacar o nível de gravidade estatuído pelo legislador constitucional a esse delito, 

já que foi nessa instância normativa que, excepcionalmente, tal ficou consignado, a 

teor do disposto no inc. XLIII do art. 5º da Constituição Federal.      

As respostas vieram de acordo com as incidências descritas no gráfico 

abaixo: 
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  GRÁFICO 01: Admissão da tortura como meio de obter informações 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA, ARGÔLLO (2003) 
 

As respostas revelam que os grupos "delegados" e "condenados", 

"magistrados", "promotores" e "advogados", na sua maioria (60%, 53,3%, 74%, 80%, 

80%, respectivamente), pelo menos a princípio, não estão de acordo com a 

utilização da tortura como meio de obter informações, ou seja, não consideraram o 

uso da tortura como prática aceitável. Entretanto, admitem-na, em proporção 

bastante significativa (40%, 43,3%, 26%, 20% e 13%), em algumas situações, ou 

seja, em situações específicas.  

O grupo denominado "pessoas diversas", por seu turno, entendeu de 

"admiti-la em algumas circunstâncias", em proporção maior (52%) do que não 

admiti-la (45%), ou seja, admitiram-na, em situações excepcionais, em proporção 

superior a não admiti-la em qualquer circunstância (45%) o que revela pré-

disposição à aquiescência do suplício como meio legítimo, desde que a situação 

seja considerada extraordinária.  

Quanto a admitir a tortura em qualquer circunstância, ou seja, como 

procedimento habitual de investigação criminal, apenas os grupos "condenados" e 

"pessoas diversas" e "advogados" entenderam de responder afirmativamente, sendo 
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que os dois primeiros grupos em proporção de 3% e o último em proporção de 7%, o 

que denota a existência de um número razoável de pessoas nos respectivos grupos 

com o entendimento de que tudo é válido na ação policial investigativa, o que, aliás, 

foi explicado por alguns do dos entrevistados em tela, com o argumento de que "na 

guerra não se pode abrir mão de nenhum instrumento de ataque, tanto de lá quando 

de cá", ou seja, se se admite que por parte da polícia e pratique a tortura, também 

do lado oposto, ou seja, do lado deles isso também estaria, pelo menos, justificado.  

A aquiescência de parte do grupo "pessoas diversas" à prática habitual da 

tortura em situações excepcionais, em proporção maior do que não admiti-la em 

qualquer circunstância, denota adesão a essa idéia de guerra, em que, segundo 

alguns dos entrevistados desse grupo, "tudo é válido"; opinião que sempre vinha 

acompanhada de manifesta preocupação com o aumento da violência, e na sua 

maioria, atribuindo-se à polícia, indistintamente, o papel de fazer uso da tortura, nas 

circunstâncias.   

Permeia por trás dessas idéias a concepção do uso distorcido do poder 

(de Estado), que na sua dimensão microfísica, entretanto, erige-se como algo 

comum, até natural, dado seu ambiente menos estéril e mais suscetível às mazelas, 

aos estigmas e às idiossincrasias da natureza humana, em que o poder se exerce 

sem sentido ou racionalidade (FOUCAULT, 1974). 

Seja como for, afigura-se preocupante o fato de encontrar-se em 

significativa parcela da sociedade a possibilidade de se cogitar da legitimação da 

prática da tortura ou, quando menos, robusta tolerância para com tal prática.   

A situação se verifica mais desconcertante quando a pergunta foi lançada 

aos grupos depois de lhes terem sido apresentados os dois casos de tortura que 

tomamos como modelo.  
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Com efeito, eis como os respondentes reagiram ao serem confrontados 

com a situação descrita no primeiro dos episódios: 

GRÁFICO 02: Admissão da tortura em situações de sequestro, como meio de descobrir o cativeiro 
 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA; ARGÔLLO (2003) 
 

As posições impressionam, na medida em que todos os grupos se 

manifestaram, em proporção bastante elevada (acima de 23%, chegando a 40%) em 

favor do uso da tortura como meio de se descobrir o cativeiro nas situações de 

seqüestro.  

A hipótese em tela cuida da denominada "tortura processual" − já 

analisada − que tem um fim específico (de conseguir confissão ou informações do 

torturado).  

Pelo que podemos detectar do contato direto com os entrevistados, um 

dos fatores responsáveis para essa posição pró-tortura, advém do fato de se 

visualizar o torturado (no caso, o membro de um grupo de seqüestradores) como 

figura que não merece qualquer tipo de consideração ou complacência, por encarnar 

o próprio mal, que é, na essência, repulsivo, conforme menção de muitos dos 

respondentes. Alguns até fizeram referência ao fato de que os tempos são outros 
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que não o da época da ditadura (do Brasil), quando se torturava qualquer pessoa, 

revelando-se aí, a nosso ver, um dos grandes problemas que envolvem a questão.  

Com efeito, se os fundamentos contra a tortura forem concentrados na 

perspectiva do preso político ou do subversivo − para usar o jargão preferido pelos 

militares na época da ditadura militar − que normalmente era um estudante, um 

intelectual ou um profissional qualificado, com família, cargo, mandato e até talento 

para escrever memórias, como nos lembra Mattoso (1986, p. 89), e compararmos 

com os torturados de hoje, aos quais alguns dos grupos entrevistados fizeram 

menção como sendo pessoas destituídas de dignidade por serem "presos comuns", 

"delinqüentes ordinários", "marginais", "pés-de-chinelo", a posição em prol da tortura 

assume mais um caráter de preconceito.  

Também houve quem se manifestasse no sentido de justificar a posição 

em favor da tortura com o argumento de que "o seqüestrado poderia ser meu filho 

ou parente", quanto então se caminha para o lado da emotividade e da paixão, por 

assim dizer, negativa, em que a racionalidade não encontra campo fértil e o diálogo 

resta irrealizável. 

Um dos entrevistados chegou a nos dar a pista de que preconceitos não 

se combatem com leis, porque, segundo ele (mais ou menos com essas palavras): 

"o sentimento simplesmente não deixa de existir em razão de uma norma jurídica ou 

de qualquer outra natureza; ele até pode ficar latente, mas existe e estará sempre 

pronto a precipitar-se em forma de ação". 

Isso nos faz lembrar as diferenças e relações entre a axiomatização (ou 

reconstrução formal) e a explicação, feita por Piaget em seu clássico texto 

L´Explicacation em Sociologie (apud LA TAILLE, 2002, p. 43), no sentido de que o 

método axiomático permite descrever as regras necessárias ao "pensar 
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corretamente", ou seja, para definir uma lógica, enquanto que a explicação tem outra 

função: a de mostrar através de processos psicológicos ou sociológicos, que o 

sistema normativo foi construído pelo sujeito ou pela sociedade, sendo que, no caso 

da moral, a situação é idêntica. Ela contém uma série de imperativos (como por 

exemplo, não maltratar o outro), que podem ser relacionados entre si através de 

implicações (se não se deve maltratar o outro, portanto não se deve humilhá-lo, 

torturá-lo, matá-lo ou roubá-lo etc.), que é o nível do "dever ser". Mas há o nível do 

"ser", que é o de explicar socialmente como tais normas chegam a legitimá-las. Os 

dois níveis, axiomatização e explicação, são independentes no sentido em que não 

se deriva o "dever ser" do "ser" e vice-versa. Mas são complementares. Assim, 

referindo-se ao direito como um sistema axiomático, Piaget escreve que "é, sem 

dúvida, o dever do axiomático cortar o cordão umbilical para dissociar a construção 

formal de suas amarras com o real, mas cabe ao sociólogo lembrar que este cordão 

existiu e que seu papel foi fundamental à alimentação do direito embrionário".    

 Se o que está em jogo aqui é uma questão que diz respeito ao poder (de 

torturar enquanto oportunidade de exercício do que lhe seria ínsito no âmbito da sua 

microfísica), confrontado com a perspectiva idealístico-formal de buscar no seu 

âmbito a coerência ideal de pretendê-lo exercido dentro dos limites da normatização 

jurídica, afiguram-se apropriadas, embora sem com elas anuir, em contraponto às 

impressões de Piaget, as seguintes colocações de Foucault (MOTTA, 2006, p. 121):  

Mas, se a justiça está em jogo em um combate, é como instrumento de 
poder; não é na esperança de que, finalmente, um dia, nessa sociedade ou 
em uma outra, as pessoas serão recompensadas de acordo com seus 
méritos, ou punidas conforme suas faltas. Melhor do que pensar a luta 
social em termos de justiça é preciso enfatizar a justiça em termos de luta 
social. 

    

A resolução do problema agita enfrentamento ético-moral, no sentido da 

possibilidade de se coadunar os ideais de princípios que norteiam a vedação legal 
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da tortura com as necessidades e contingências do plano da vida, em que o poder, 

ali na microfísica, emerge na sua dimensão da concretude naturalmente rebelde aos 

ideários da lei que, nas circunstâncias, afiguram-se, na essência, boa.        

Costumamos dizer sobre isso que os agentes do Estado, enquanto tais, 

não podem, melhor seria dizer devem, representá-lo perpetrando ações deletérias 

em seu nome, e depois pretender justificá-las com a invocação de problemas ou 

desajustes emocionais, momentâneos ou não. Em outros termos, para ficarmos no 

campo penal, não há que se cogitar das excludentes de legítima defesa ou de 

estado de necessidade por parte do ente ficto do Estado, no sentido de eximir-lhe a 

responsabilidade (dos seus agentes) por tais ações, se o discurso oficial que 

legitima a sua existência é no sentido da proscrição de toda e qualquer ação 

deletéria à dignidade humana. 

Dessa forma, sempre será da responsabilidade (civil) do Estado, e 

criminal mesmo, dos seus dirigentes, quanto da escolha ruim dos seus agentes.  

Reconhecemos ser tarefa árdua e difícil a escolha de pessoas certas para 

o exercício de certos cargos, dentre os quais o de policial se afigura, à nossa ótica, 

um dos mais complexos e problemáticos. Primeiro pelo fato da exposição ao risco 

constante, inclusive de morte, a que está submetida a categoria; segundo porque, a 

despeito disso, exigi-se do policial, enquanto no exercício das funções, agir sempre 

com racionalidade; terceiro pelo fato da categoria, conforme declararam os 

entrevistados, nunca ter sido reconhecida como deveria, haja vista as baixas 

remunerações estabelecidas para as polícias estaduais, associadas às precárias  

condições de trabalho e,  quarto,  pelo fato de se constituir em categoria diretamente 

exposta aos assédios da criminalidade rica, no sentido do ganho fácil102.   

                                            
102 Quanto a esse aspecto, lembramo-nos que numa das entrevistas, um dos policias desabafou contando sobre 
a proposta que um colega seu teria recebido de um narcotraficante, de que a ele seria dado, em troca de um 
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Também impressiona o índice de aceitação da tortura pelo grupo 

composto, justamente, das suas vítimas potenciais, ou seja, de "condenados", que 

em 46,67% opinaram em favor do suplício, situação que mais uma vez indica a 

pouca eficiência da prescrição legal para incutir nas pessoas a concepção 

humanística do Direito Penal e Processual Penal dos dias de hoje, em que não 

existe mais espaço para a aceitabilidade do tormento como meio de extrair confissão 

dos acusados, seja lá em que circunstância for.  

Alguns dos condenados admitiram até como legítima as investidas de 

tortura por parte da polícia, sob o argumento de que se for não se teria respeito nem 

eficácia.   

O medo da punição ou da repressão como forma de combate à tortura 

também foi objeto de questionamento na pesquisa. A indagação, nesse aspecto, 

também foi formulada com referência específica ao crime de seqüestro, colocando-

se a tortura como opção para se descobrir o cativeiro onde as vítimas estariam 

segregadas, tal qual na situação aventada num dos casos paradigma trazidos como 

fio condutor do presente trabalho.  

A pergunta teve a peculiaridade de indagar aos pesquisados não apenas 

sobre as suas posições em torno da aceitabilidade do suplício nessas situações, 

mas também se eles atuariam ativamente na prática do mesmo, ou seja, se nas 

circunstâncias, assumiriam a condição de torturadores ativos, ainda que com risco 

de serem punidos.  

Isso denota, vindo particularmente do grupo "condenados", que é 

bastante forte a tendência de se aquiescer à tortura quando utilizada como meio 

                                                                                                                                        
favor, em um só instante, o que ele nunca ganharia em cem anos de trabalho. Do relato sucedeu o seguinte 
questionamento, do próprio entrevistado: "Por que haveria o meu colega de não aceitar a proposta?" Ao que ele 
mesmo respondeu o seguinte: "Pelo simples fato de que devemos nos respeitar e de que nem todo mundo tem 
um preço". A resposta convenceu, mas a pergunta é de trazer preocupação, quando se cogita que nem sempre a 
resposta dada é essa, se é que nesse caso ela foi, de fato, verdadeira.     
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para resolver outro crime que se apresente, em certa ótica, mais grave. 

Encontramos aí uma certa "ética", compatível com a jargão maquiavélico de que "os 

fins justificariam os meios", como ouvimos de alguns entrevistados.  

Eis o gráfico que corresponde a essas questões, relativamente aos 

grupos "delegados", "condenados" e "pessoas diversas": 

GRÁFICO 03: Prática da tortura em caso de seqüestro como meio de descobrir o cativeiro 
 

 
FONTE: ARGÔLLO (2003) 

 

Quanto aos grupos compostos por "pessoas diversas" e "delegados", fica 

muito clara a opção de, na sua maioria (47% e 50%, respectivamente) assumirem, 

no contexto da situação, a despeito da coibição legal, a condição de torturadores, 

sendo significativamente pequenas as parcelas desses grupos (20% e 26,7%, 

respectivamente) que, de alguma forma, vêem na prescrição legal algo forte o 

suficiente para inibir a prática da tortura.   

Uma das possibilidades de inferência desta posição dos grupos é a de se 

colocar no sentimento, e não na razão, o norte para definir a conduta correta, ou 

seja, concluir que as pessoas que o compõem acolham as abordagens teóricas que 

privilegiam o papel da afetividade para explicar os comportamentos morais, em que 

a heteronomia, e não a autonomia, destarte, tem preponderância.    

Com efeito, se a obediência advém de algo irremediavelmente exterior ao 

sujeito, isso implica que cada indivíduo recebe um sistema moral pronto, ao qual 
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deve adaptar-se. Sendo assim, o que se tem é a adequação a um modelo, não 

existindo aí lugar para autonomia, possível apenas quando o papel da razão, que 

me é interior, tem primazia.  

Lembremo-nos que o respeito incondicional por figuras de autoridade, 

pelo grupo ou pela sociedade implica posição de heteronomia, ao passo que a 

autonomia é a superação dessa moral da obediência a algo exterior ao sujeito, 

superação essa que se traduz tanto pela necessidade de reciprocidade nas relações 

(respeito mútuo, e não mais unilateral) quanto pela necessidade subjetiva de passar, 

para legitimá-los, os princípios e normas morais pelo crivo da inteligência. Assim o é 

nas concepções de Piaget e Kant103.   

Mas também poderíamos interpretar essa preponderância de resposta em 

favor da tortura, por parte do grupo "delegados", justamente como resultado ou 

conseqüência do grupo "pessoas diversas" ter feito a mesma opção, o que no 

quadro geral significaria certa legitimação popular à tortura nas situações do caso 

em comento.  

Realmente, não se pode desprezar essa leitura, ainda mais quando foi 

justamente esse um dos argumentos que mais ouvimos dos grupos, na ocasião das 

respectivas entrevistas, o que nos leva a concluir pela efetiva fragilidade operacional 

do princípio da dignidade humana, tal qual está disposto na Constituição Federal. 

Vale aqui relembrar a seguinte colocação que nosso delegado interlocutor 

disparou ao longo de seu desabafo, transcrito, na íntegra, no capítulo anterior: "O 

povo não acredita na justiça, tanto que muitas pessoas nos procuram, sobretudo em 

se tratando de crimes contra o patrimônio [...] pedindo para dar pancada".    

                                            
103 Precisamente em sua "Crítica da Razão Prática" e na "Fundamentação da Metafísica dos Costumes".  
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Indagação semelhante foi feita aos grupos "magistrados", "promotores de 

justiça" e "advogados", sucedendo o resultado abaixo, que não difere, no geral, do 

resultado dos grupos anteriores, já que a soma dos que praticariam a tortura nesses 

grupos, se somadas às respostas "apenas a tortura psicológica" com o "Sim, desde 

que não punido" e o "Sim, ainda que punido", perfaz, para o grupo "promotores", 

35%; para o de "magistrados", 48% e para o de "advogados", 53%.  

Como a esses grupos não se pode atribuir as influências aludidas em 

relação ao grupo "delegados", uma das inferências que se pode admitir é a de que o 

impacto do emocional é determinante em situações como a figurada no caso sob 

análise, o que mais uma vez nos traz a reflexão sobre as formas eficazes de se 

fazer efetivar o ideário consignado no princípio da dignidade humana. 

GRÁFICO 04: Prática da tortura em caso de seqüestro como meio de descobrir o cativeiro 
 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Os altos índices de rejeição à tortura por parte desses três grupos, 

consignados em respostas negativas na proporção de 65% para o grupo 

"promotores", 52% para o grupo "magistrados" e 47% para o grupo "advogados", 

conotam postura menos emocional por parte dos entrevistados, valendo destacar 

que durante as entrevistas isso foi uma constante, ou seja, os entrevistados dos 
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grupos em questão, na maior parte do tempo, demonstravam-se preocupados em 

expressar posturas mais cerebrais quando submetidos às proposições que lhe foram 

destinadas, o que não significa necessariamente que o retorno fornecido esteja 

contaminado com o excesso de parcialidade ou de postura estratégica, já que isso 

pode se dever, por exemplo, ao menor índice de exposição dessas categorias às 

experiências mais diretas com o fato do crime como um todo, e mais 

especificamente no caso do seqüestro.   

Também foi objeto de submissão aos entrevistados, hipótese em que a 

tortura, nos termos da nossa Lei (nº 9.455/97), não assume o caráter de meio para 

obter confissão ou informação, mas de prática que carrega um fim em si mesma, ou 

seja, de um castigo, na forma do tipo incorporado no inc. II do seu art. 1º, que prevê 

como tortura a seguinte ação:    

Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 
       

Essa é a hipótese em que se pode enquadrar a situação exposta no 

segundo dos casos paradigma que utilizamos como fio condutor nas pesquisa de 

campo, em que um grupo de pessoas, ao "flagrantearem" − como se diz no jargão 

policial − um crime de estupro perpetrado pelo pai contra a própria filha, espancam o 

agente do delito e assumem perante a autoridade policial as ações delitivas, 

recebendo desta a atitude complacente do não indiciamento, em conseqüência da 

qual dita autoridade terminou sendo processada.   

O questionamento posto aos entrevistados foi no sentido de colher as 

suas opiniões sobre serem ou não justas as hostilidades perpetradas pelos 

agressores do estuprador, que teve, inclusive, um braço quebrado.        
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O mesmo questionamento também teve por objeto colher a opinião dos 

respondentes sobre se os agressores mereceriam punição por tais ações, já que, 

apesar de entenderem-nas como sendo justas, poderia haver opiniões no sentido da 

punição, pelo fato de simplesmente serem contra a lei.    

O grupo "delegados", na grande maioria (60%), opinou na direção de 

acolher o espancamento como algo, nas circunstâncias, justo, e, dessa forma, não 

merecedor de punição, do que se pode concluir a forte influência de instâncias 

legitimadoras outras para a ação dos entrevistados, que não aquela plasmada nos 

princípios insculpidos no ordenamento jurídico. Seria, por assim dizer, uma espécie 

de legitimação extra-legal da prática prevista pelo ordenamento jurídico como 

criminosa, mas, cuja proscrição, a sociedade, ou alguma parte dela, desautoriza, 

ovacionando a quem inflige a regra jurídica proibidora.  

      O grupo "pessoas diversas", no mesmo diapasão, opinou, com 

maioria, no sentido de acolher a prática da "tortura pena" tendo-a como justa e 

aceitável nas circunstâncias, entendendo ainda que os agressores do estuprador 

não devessem ser punidos. 

Casos como esses são sempre muito delicados de julgar, na medida em 

que se afigura inevitável o alto grau de emotividade envolvido em seu derredor.   

 A esse respeito, lembramo-nos de um episódio semelhante que tivemos 

oportunidade de enfrentar, no qual uma mãe nos indagou se seria justa a punição de 

quem fez "justiça" espancando o homem que havia matado sua filha, quando então 

respondemos que sim; no que fomos redargüidos com a seguinte pergunta: e se 

fosse com sua filha? Ao que de pronto devolvemos, aduzindo que se assim o fosse, 

então passaríamos a achar injusta tal punição, e daí não mais poderíamos promover 

julgamento sobre o caso, dada a nossa parcialidade.    
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Tais situações são freqüentes, e quem tem a missão de decidir, em 

qualquer nível, sabe muito bem que, em se tratando do outro, as coisas sempre são 

mais serenas se comparadas àqueloutras que nos dizem respeito diretamente. Por 

tal razão, não se pode esperar justiça em julgamentos proferidos por quem está 

emocionalmente contaminado pela paixão.   

O grupo "condenados" não ficou muito longe da posição dos anteriores, 

na medida em que 43% opinou a favor da ação do espancamento, tendo-o como 

prática justa e aceitável nas circunstâncias, isentando ainda os seus perpetradores 

de qualquer punição. A maioria deste grupo (57%), entretanto, fez a opção de 

proscrever a conduta dos agressores, enquadrando-a como injusta e passível de 

punição. 

Eis o gráfico que corresponde à situação em comento, relativamente aos 

grupos "delegados", "condenados" e "pessoas diversas":  

                             GRÁFICO 05: Sobre ser injusta e merecedora de punição a ação de quem espanca "estuprador de 
filha" 

 

 
FONTE: ARGÔLLO (2003) 
 

Ao tratar desse caso específico com os condenados, foram muitas as 

opiniões em apoio à castração do estuprador como atitude justa, muito mais do que 

o espancamento ou mesmo a morte. Curioso notar que mesmo os que assim se 

posicionaram já haviam matado para subtrair coisa alheia, o que configura, em 
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nosso ordenamento jurídico-penal, crime de latrocínio. Não obstante, expressaram 

uma fortíssima intolerância em relação ao crime de estupro.  

Alguns dos entrevistados declararam explicitamente a existência de uma 

moral a ser seguida, que o estuprador de filha haveria infligido: a de que "em filho e 

mãe não se deve tocar".  

Os grupos "magistrados" e "promotores de justiça" reagiram de maneira 

diferente às indagações que lhes foram dirigidas no sentido de ser ou não justa, ou 

ainda, aceitável ou inaceitável, a ação de torturar estuprador de filha, em que as 

opções "justa" – consoante as explicações proferidas na ocasião das entrevistas – 

denota o sentido de legitimidade, enquanto fundamento do poder (no caso o poder − 

de fato − de torturar, se este goza de aprovação subjetiva ou não da parte dos 

destinatários) e "injusta", o seu contrário; e as expressões "aceitável" e "inaceitável" 

denotam o juízo de aprovação ou de não aprovação individual de cada um dos 

entrevistados, independentemente de qualquer justificativa racional.   

O resultado da consulta está consignado graficamente da seguinte 

maneira:  

GRÁFICO 06: Ser ou não justa a ação de quem espanca estuprador de filha 
 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 
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Como se pode observar, tanto o grupo "magistrados" como "promotores", 

seguiram, na sua maioria, no sentido de enquadrar a ação de espancar o estuprador 

de filha como conduta, além de ilegítima, inaceitável, no que convergem com as 

disposições legais de proscrição do suplício.  

Não obstante, não foi pequena a proporção do grupo "magistrados" no 

sentido de aceitar o suplício a partir dos valores pessoais, já que 37% optaram por 

essa alternativa, contra apenas 10% em seu desfavor.  

Digno de destaque também é a proporção do grupo "promotores" que 

indicou como sendo justa a ação da tortura no caso em tela; nada menos que 40%, 

contra apenas 7% no seu contrário.  

Por fim, não foi desprezível a proporção, em ambos os grupos, no sentido 

de consideraram o espancamento do estuprador de filha como conduta, além de 

justa, aceitável, já que nesse item temos, no grupo "magistrados" o escore de 15%, 

e no de "promotores" de 10%.  

  Tudo isso denota certo prestígio da tortura, no enfrentamento de 

situações limite como a que está configurada no segundo dos casos, que serve de 

fio condutor desta pesquisa.  

Pergunta semelhante foi objeto de recente pesquisa, de natureza 

quantitativa, empreendida por Antônio Carlos Almeida (2007, p.135)104, publicada 

recentemente em seu livro intitulado "A Cabeça do Brasileiro", em que o capítulo (de 

número 5), intitulado "O nome do povo é Talião: lincha ele!", cuida de averiguar 

sobre o eventual apoio social às punições  ilegais e à própria tortura.  

                                            
104 A pesquisa, denominada de Pesquisa Social Brasileira, fez, consoante o autor, 2.363 entrevistas, entre 18 de 
julho e 5 de outubro de 2002, sendo que na elaboração da amostra foram utilizados os dados da contagem de 
1996 do IBGE e a divisão político-administrativa brasileira (cinco regiões, 26 estados mais o Distrito Federal e 
5.507 municípios). A partir daí, foram sorteados 102 municípios e, desses, 27 foram considerados auto-
representativos (as capitais dos estados) e 75 não auto-representativos. A amostra foi probabilística, com três 
estágios de seleção e representativa das cinco regiões. Para conta da necessidade de reduzir custos, todos os 
municípios com até 20.000 habitantes das regiões Norte e Centro-Oeste foram excluídos, o que significou que o 
equivalente a 3.1% da população ficou de fora da população amostrada (ALMEIDA, 2007, p. 19)  
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Numa primeira indagação, Almeida questiona aos pesquisados se a 

prática de atentado violento ao pudor, por parte de presos contra outro preso 

condenado por estupro seria: a) sempre correta; b) certa na maioria das vezes; c) 

errada na maioria das vezes; d) sempre correta.   

Cuida-se, como se verifica, de situação em que se configura a 

denominada "tortura pena", na medida em que a conduta questionada diz respeito a 

uma espécie de realização de "justiça".  

É de se observar que o questionamento originário não usa a expressão 

atentado violento ao pudor, mas a de estupro. Entretanto, esta expressão, no 

contexto, se afigura inadequada, na medida em que, nos termos da legislação 

brasileira, não se pode cogitar da figura do crime de estupro, que tem provisão no 

art. 213 do Código Penal, tendo por sujeito passivo um homem, já que se trata, 

nesse aspecto, de crime próprio, em que somente a pessoa do sexo feminino pode 

figurar no pólo passivo desse tipo penal, e, por seu lado, somente o homem pode 

ser sujeito ativo de tal crime.  

O retorno dos entrevistados ao questionamento foi o seguinte, conforme o 

gráfico que segue105:   

                                  GRÁFICO 07: Situação do condenado e preso por estupro ser estuprado na cadeia 

 
                                            
105  As respostas foram apresentadas pelo Autor em forma de tabela, não de gráfico.   
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FONTE: (ALMEIDA, 2007, p.135)  
 

Analisando os dados coletados, Almeida conclui que quase 40% da 

população brasileira acham certo que alguém condenado por estupro seja vítima do 

mesmo crime na cadeia, diga-se, do atentado violento ao pudor.  Esse percentual, 

segundo Almeida, caracteriza um amplo apoio à aplicação não institucional de 

punições, ou seja, da tortura como uma forma clandestina ou extrajudicial de pena.   

Verifica-se aqui a legitimação do retorno ao talião, nos moldes clássicos, 

ou seja, do "olho por olho", "dente por dente".  

Na mesma pesquisa, Almeida empreendeu questionário aos seus 

entrevistados, indagando sobre ser ou ao não correto o espancamento de presos 

pela Polícia, a fim de que eles confessem crimes; ou seja, sobre ser correta a prática 

da denominada "tortura processual". A conclusão foi de que pouco mais de 1/3 da 

população brasileira considera correta essa prática. Vejamos o gráfico que 

corresponde a esse dado: 

GRÁFICO 08: O uso de espancamento por parte da polícia como meio de obter confissão 
 

       
FONTE: (ALMEIDA, 2007, p.135) 
 

Ao proferir comentário desse resultado de sua pesquisa, Almeida afirma 

que as leis brasileiras "são o retrato da mentalidade da sociedade" (ALMEIDA, 2007, 
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p. 135), a pretexto de que − a seu juízo − o Código de Processo Penal Brasileiro 

considera a tortura legal quando utilizada como meio para obtenção da confissão do 

crime, no que está completamente equivocado, na medida em que nenhum 

dispositivo legal nacional assim o diz, e mesmo que o fizesse, entraria em choque 

com a Constituição Federal, por ferir o Princípio da Dignidade Humana, como bem 

vimos ao longo deste trabalho.  

Não sabemos com base em que Almeida tirou essa conclusão, mas ela 

não tem qualquer respaldo no ordenamento jurídico brasileiro; o que não 

desmerece, em absoluto, seu trabalho estatístico.   

Ainda em relação ao caso do estupro, procuramos formular um 

questionamento aos pesquisados com relação à atitude do delegado que se omitiu 

em indiciar os agressores do estuprador, a pretexto de não tê-los identificado. 

Fizemos a pergunta colocando os respondentes na condição hipotética da 

autoridade policial que enfrentou a situação, de modo a perquirir se eles adotariam a 

mesma postura.  

A posição do grupo "delegados" foi, em igual proporção, no sentido de 

concordar com o comportamento omissivo, ainda que correndo o risco de punição, e 

de repudiar a omissão com a resposta negativa. Ambas colheram 40% das opiniões, 

contra 20% que opinaram pela resposta que contemplou a omissão apenas na 

hipótese de ser afastada a punição.  

O grupo "condenados" optou, por maioria (46,7%), no sentido de acolher 

para si a conduta omissiva, ainda que com risco da punição, sendo que 36,6% 

incorporou a postura da omissão desde que afastada a possibilidade do castigo, e 

apenas 16,7% seguiu a direção de não perpetrar a conduta omissiva.  
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O grupo "pessoas diversas" seguiu na mesma direção dos condenados, 

ao assumir, num percentual de 47%, que admitiria a atitude omissiva mesmo 

correndo o risco da represália legal e de 33% pela não omissão, diante do risco da 

punição, contra apenas 20% em não acolher a omissão.   

Vejamos as respostas graficamente através da figura que segue: 

GRÁFICO 09: - Não indiciamento do espancador de "estuprador de filha" 
 

 
DADOS: ARGÔLLO (2003) 
 

Tais posturas revelam, mais uma vez, a inaptidão do castigo como meio 

eficaz de evitar condutas benevolentes para com a tortura.  

Não se cuida simplesmente de implementar procedimentos retóricos no 

sentido de aconselhar a população a proceder de maneira diferente do que vê os 

agentes do Estado fazendo, mas sim de dar exemplos de como lidar com o crime 

sem ser criminoso.  

Verifica-se freqüente o descaso da Polícia Judiciária no sentido de 

deflagrar o respectivo procedimento investigativo quando em situações em que ela 

própria, ou mesmo alguma parte da população, julga como correta a ação daquele 

que deveria ser indiciado. Não é por outra razão que nos últimos tempos o país 

ganhou um novo ídolo, símbolo infeliz da justiça pronta, personificado na figura do 
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bandido "Capitão Nascimento", figura ficta, mas bem real, do livro de Luiz Eduardo 

Soares, André Batista e Rodrigo Pimentel (2006), intitulado "Elite da Tropa" e do 

filme que lhe é correlato, dirigido por José Padilha, que ganhou o título invertido de 

"Tropa de Elite".  

O protagonista da historia romanceada é, na realidade, um assassino. Um 

matador, um torturador contumaz. Não obstante, terminou por figurar perante a 

população brasileira como um herói perpetrador da justiça célere, rápida e sem 

burocracia, consoante a opinião de várias pessoas que nos procurou para  

expressar seus sentimentos em relação ao "Capitão Nascimento", movidas pelo fato 

de saberem do nosso envolvimento com algum trabalho em torno da tortura. E não 

se tratava de pessoas do povão, como se diz, mas de figuras até muito bem 

qualificadas, alguns até ocupantes de cargos importantes. A idéia era sempre a de 

exortar o tal "Capitão Nascimento" e suas ações de tortura como algo aceitável, nos 

contextos apresentados no filme.      

Aqui não vai nenhuma crítica ao livro ou ao filme, cujos autores e diretor 

só são dignos de elogios pela coragem de falar sobre a tortura de forma limpa e sem 

rodeios, mas um lamento pela parte da população que, de alguma forma, conseguiu 

enxergar no "Capitão Nascimento" algo parecido com a figura de um herói. 

A resposta que demos aos que nos perquiriram sobre as ações do 

"Capitão Nascimento" foi que deveriam ler sobre a tortura, aprender sobre sua 

história; sobre seus usos ao longo dos tempos, contra quem foi perpetrada e por que 

foi perpetrada; sobre, enfim, que armadilhas engendra.  

Cuidando-se de prática extremamente eficaz para certos fins da 

investigação criminal, justamente por isso, deve-se com muito cuidado avaliar e 
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ponderar sobre o alto custo que sua utilização impõe de retorno. É a armadilha a 

que fizemos referência há pouco. 

Não se pode dizer que estamos indefesos contra a ameaça desse mal. 

Mas devemos reconhecer que as defesas e todas as formas do que é chamado de 

guerra contra o crime, trabalham para regenerar a curto ou longo prazo as causas 

do mal que alegam erradicar.     

   Voltando à nossa análise dos dados da pesquisa, indagação 

semelhante à última retratada foi feita aos grupos "magistrados" e "promotores de 

justiça", resultando os dados dispostos no gráfico que segue:  

GRÁFICO 10: Indiciamento ou não do espancador de "estuprador de filha" 
 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Verifica-se que a maioria foi complacente com o espancador, na medida 

em que deixariam de indiciá-lo pelo crime mais grave e sabidamente hediondo (o de 

tortura), para promover o indiciamento no crime de lesões corporais, que tem 

gravidade bem menor.    

Revela-se digno de destaque o elevado percentual de respondentes no 

sentido de que, a despeito da eventual punição, deixariam de indiciar os 
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torturadores; ou seja, nesses casos, as avaliações individuais sobre o episódio 

sobrepujaram todo potencial intimidador da norma jurídica. 

Por último, submetemos aos pesquisados uma indagação sobre se diante 

da situação concreta de flagrante de estupro da filha pelo pai, assumiriam a posição 

ativa de perpetrar agressões contra o estuprador ou simplesmente se omitiriam 

diante dela.  

 Os dados coletados revelam que a omissão, nessas circunstâncias, por 

parte do grupo "delegados", para quem a ação de espancamento se constitui 

sabidamente em crime de tortura, foi a opção mais acolhida pelos respondentes, o 

que novamente reforça a ineficiência da punição legal como meio de coibir a prática 

da tortura em situações limite.  

  Quanto aos grupos "magistrados", "promotores" e "advogados", a 

respostas, na sua maioria, seguiram caminho diferente, sendo pela não participação 

no espancamento, que, ainda, tentariam impedir, com pouco mais de 10% do grupo 

"magistrados" opinando por praticarem a tortura, nas circunstâncias. 

 Eis o gráfico correspondente a essa situação:  

GRÁFICO 11: Participação em espancamento contra "estuprador de filha" 
 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA; ARGÔLLO (2003) 
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Também foram objeto da nossa pesquisa anterior alguns 

questionamentos específicos aos grupos "delegados" e "condenados", cujas 

respostas passamos a expor de forma sucinta, com os recursos de tabelas e 

gráficos.      

Com relação aos condenados, as perguntas foram as seguintes:  

a) O que sentiu ao matar?  
b) Você acha a nossa sociedade violenta?  
c) Você acha a Polícia Civil Violenta?  
d) Você acha que a Polícia Civil deve ser violenta? 
e) Você concorda que a polícia deve agir com violência no combate à 
criminalidade para ser respeitada pelos bandidos? 
 

O objetivo dos questionamentos era o de buscar dos próprios condenados 

algumas opiniões que normalmente são utilizadas como justificativa da tortura, bem 

assim as suas próprias palavras sobre a violência da polícia no que diz respeito a 

essa prática.   

Quanto aos Delegados, fizemos as seguintes indagações:  

a) O que o levou a abraçar a carreira policial?  
b) Se tivesse oportunidade mudaria de carreira?  
c) O que você acha das condições de trabalho na Polícia Civil da Bahia?  
d) Como você considera a remuneração do Delegado de Polícia na Bahia?  
e) Quanto ganha hoje, líquido e em média, um Delegado de Polícia na 
Bahia?  
f) Você acredita na eficácia do sistema penal para recuperação do 
condenado?  
g) Pela sua experiência você acha que a população é a favor de uma 
Polícia Civil violenta?   
i) Você acha que os Direitos Humanos devem ser acolhidos em favor de 
criminoso violento?  
j) Você acredita que a Polícia que respeita a lei e não pratica tortura ou 
qualquer outra forma de violência pode ser respeitada pelos criminosos? 
 

O objetivo das perguntas foi de traçar um quadro sobre grau de satisfação 

e aptidão das autoridades policiais e sobre o investimento que se tem feito na 

categoria, no sentido da compreensão e acolhimento dos Direitos Humanos. 

No pertinente à primeira pergunta feita ao grupo "condenados", o 

percentual de respostas foi o seguinte: 
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TABELA 09 : Sentimento ao matar 
 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
Remorso 06 20,0 

Raiva 01 3,3 
Pânico/medo 06 20,0 

Susto 05 16,7 
Prazer 01 3,3 
Nada 08 26,7 

Não soube dizer 03 10,0 
TOTAL 30 100 

FONTE: ARGOLLO (2003) 
 

Verifica-se que o maior índice de respostas foi no sentido de nenhum 

sentimento, o que demonstra a grande dificuldade de reintegração dos condenados 

à sociedade, sobretudo quando se sabe da imprestabilidade do sistema penal no 

sentido de suas recuperações, o que, aliás, foi admitido por todos os condenados 

nas entrevistas, embora não tenhamos feito levantamento sobre essa questão com o 

grupo em tela.  

A complexa situação que se enfrenta a partir desse dado, é que uma 

grande parte dos condenados entrevistados já tinha mais da metade da pena 

cumprida e todos aguardavam, com grande expectativa, o dia da liberdade, pela 

qual se disseram dispostos a fazer qualquer coisa, inclusive comportarem-se como 

bons o suficiente para galgar o livramento.  

Alguns condenados mais articulados chegaram a confessar que estavam 

num jogo, cujas regras tinham de ser seguidas e a vitória seria de quem tivesse mais 

paciência e coragem de enfrentar a adversidade.  

Ouvindo-se a historia de cada um dos presos, a sensação é de que a vida 

lhes foi realmente madrasta, o que, embora, evidentemente, de nenhuma maneira 

justifique suas ações, induz a um repensar sobre a dignidade humana no sentido da 

necessidade e obtenção de benefícios sociais mínimos que, afinal, tal qual a não 

tortura, constitui garantia constitucional e é incluída no rol dos direitos humanos.        
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Quanto à segunda questão submetida ao mesmo grupo, sobre se acham 

a nossa sociedade violenta, as respostas foram as seguintes:  

TABELA 10 : Violência em nossa sociedade - OPINIÃO 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
Sim 21 70 
Não 06 20 

Omisso 03 10 
TOTAL 30 100 

FONTE: ARGÔLLO (2003) 
 

É de admirar que os próprios condenados sejam, na sua maioria, da 

opinião de que a sociedade é violenta. Entretanto, quando consultados sobre qual a 

violência a que estavam se referindo ao responder ao questionamento deste item, as 

explicações esclareceram as coisas. A maioria emitiu a resposta como sendo em 

relação à violência de que se entendem vítimas, como a de não terem oportunidade 

de trabalho e de sobrevivência decente. Muitos chegaram a dizer que foram 

praticamente compelidos ao crime, ante da impossibilidade de sobreviverem 

decentemente, externando um sentimento de profunda descrença nas instituições 

oficiais e nas leis. Houve muita alusão ao termo "bandidagem legalizada".    

Sobre se consideravam a Polícia Civil violenta, a grande maioria foi no 

sentido de responder positivamente, conforme se observa na tabela abaixo.   

TABELA 11 : Violência na polícia civil – OPINIÃO 
ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 

Sim 22 73,3 
Não 06 20 

Mais ou menos 02 6,7 
TOTAL 30 100 

FONTE: ARGÔLLO (2003) 

Para responder a essa pergunta os entrevistados invariavelmente 

procuravam lembrar o sigilo da entrevista, razão que justifica o percentual que, 

desconfiado, respondeu mais ou menos.  A pergunta era direcionada para a ocasião 

em que os condenados responderam ao inquérito policial, o que foi uma 

unanimidade entre os entrevistados, sendo que apenas uma pequena parte deles 
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não foi submetida ao procedimento do inquérito antes de serem denunciados e 

condenados.   

A indagação derradeira aos condenados foi no sentido de saber se eles 

concordavam com a idéia de que a polícia tem de ser violenta para ser respeitada. 

TABELA 12 : Uso da violência como condição de respeito à polícia 
 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
Sim 13 43,3 
Não 17 56,7 

TOTAL 30 100 
FONTE: ARGÔLLO (2003) 
 

O percentual de respostas positivas (43,3%) denota que mesmo entre os 

condenados, supostas vítimas da tortura, existe a idéia de que a violência deve ser 

incorporada na ação policial, como forma de demonstrar respeito.  

Ao reconhecerem essa "legitimidade" à polícia, entretanto, os que dela 

partilharam também reconheciam para si o "direito da violência", tendo sido 

freqüente a colocação de que "a coisa é uma guerra" ou de que "se a polícia não for 

violenta a coisa vira mangue". 

Essa mesma idéia de guerra nos foi colocada pelo nosso interlocutor 

delegado, a quem nos referimos no início deste capítulo. Lembremos suas palavras 

em torno disso: "o que se tem de entender é que estamos em guerra, e em guerra a 

lei é do mais forte, de quem pode mais; ou você mata ou você morre". 

Quanto ao grupo "delegados', as respostas aos questionamentos 

específicos foram as seguintes: 
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GRÁFICO 12: Razões da escolha da profissão - "GRUPO DELEGADOS" 
 

 
FONTE: ARGÔLLO (2003) 
  

O percentual maior das respostas (50%) denota uma visível falta de 

vocação da maioria dos integrantes da categoria, sendo que apenas 20% declarou 

ser efetivamente vocacionado para a carreira policial.  

Essa explícita falta de vocação está diretamente relacionada com a 

pergunta seguinte, quando se questionou sobre se abandonariam a carreira caso 

tivessem oportunidade, cujas respostas foram maciçamente no sentido positivo, 

conforme se verifica nos dados da tabela abaixo.  

TABELA 13 : Abandono da carreira havendo oportunidade 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
Sim 20 66,7 
Não 10 33,3 

TOTAL 30 100 
FONTE: ARGÔLLO (2003) 
 

Associado ao aspecto da vocação, a maioria dos entrevistados (60%) 

declararam serem ruins ou péssimas as condições de trabalho na Polícia Civil da 

Bahia, sendo que um percentual significativo declarou serem as condições mais ou 

menos e uma minoria optou por dizer boas as condições de trabalho. Eis os 

percentuais dessas respostas em forma de tabela: 
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               TABELA 14 : Condições de trabalho na Polícia Civil da Bahia 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA PORCENTAGEM 
Boas 02 6,7 

Mais ou menos 10 33,3 
Ruins 10 33,3 

Péssimas 8 26,7 
TOTAL 30 100 

FONTE: ARGÔLLO (2003) 

 
Além das más condições de trabalho, o item remuneração ganhou da 

maciça maioria dos entrevistados o conceito péssimo (86,6%), que associado aos 

que o consideraram ruim (6,7%) perfaz um total quase unânime das opiniões no 

sentido de atribuir a esse item como "algo humilhante, considerando a 

responsabilidade e a importância do cargo", conforme declarado por um dos 

entrevistados.  

Colhemos dados sobre a remuneração dos delegados na Bahia, e o 

resultado é o que consta na tabela que segue:   

TABELA 15 : Remuneração de Delegado na Bahia 
 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
Boa  0 0 

Mais ou menos  2 6,7 
Ruins 2 6,7 

Péssimas 26 86,6 
TOTAL 30 100 

FONTE: ARGÔLLO (2003) 
 

A média da remuneração líquida do Delegado de Polícia na Bahia 

segundo a maioria dos entrevistados, era de R$ 1.500,00. Atualizamos essa 

informação e constatamos que atualmente a remuneração média líquida de um 

delegado na Bahia é de R$ 3.000,00 − conforme divulgação da Associação dos 

Delegados de Polícia do Estado da Bahia, em 09/01/2008106, segundo a qual a 

remuneração bruta (não líquida) de um Delegado em início de carreira é de R$ 

4.000,00, incluindo a remuneração base mais gratificações. 

                                            
106 Disponível em: http://www.adpeb.com/leia.php?id=396. Acesso em: 26 jun. 2008.   
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Essa mesma associação informa que os vencimentos iniciais dos agentes 

da Polícia Militar na Bahia não chegam a R$ 1.000,00, descontadas as taxas de 

saúde (11%) e previdência (12%).     

Alguns entrevistados declararam que a situação salarial dos agentes de 

polícia é bem pior, sendo isso um fator importante para a corrupção e um forte 

obstáculo de coibição aos constantes "achaques existentes e sabidos na 

corporação".  

Houve muitas referências ao "faz de conta" da política de segurança do 

Estado, no sentido de que a "preocupação maior não estava em resolver os 

problemas de fato, mas apresentar boas estatísticas de redução da criminalidade, 

pouco importando os meios utilizados". 

A maioria (43,3%), embora em número não muito distante dos dissidentes 

(56,7%), foi no sentido de não concordar com a idéia de que a população é a favor 

de uma Polícia Civil violenta. Vejamos a tabela relativa a esse dado:   

TABELA 16 : Concordância da população com violência da Polícia 
 

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
Sim 13 43,3 
 Não 17 56,7 

TOTAL 30 100 
FONTE: ARGÔLLO (2003) 

 

No relativo à crença na eficácia do sistema penal para recuperação do 

condenado, a opinião quase unânime dos entrevistados foi no sentido negativo, ou 

seja, 93,3% dos entrevistados acreditam que não; e apenas 6,7% optaram por 

responder afirmativamente.  

Nesse item, foram muitos a considerar o sistema como uma "fábrica de 

marginais", com o detalhe de que não enxergam outra alternativa "para os 

bandidos".  Eis a tabela correspondente a esse levantamento: 
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 TABELA 17 : Eficácia do sistema penal para recuperação do condenado 

 
ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 

Sim 2 6,7 
 Não 28 93,3 

TOTAL 30 100 
FONTE: ARGÔLLO (2006) 
 

No pertinente ao acolhimento dos Direitos Humanos em favor de 

criminoso violento, as opiniões empataram.  

No questionamento desse item, encontramos muitas posições de larga 

defesa aos Direitos Humanos, mas também nos deparamos com posturas e 

declarações bem radicais, a exemplo das seguintes: "direitos humanos não são para 

bandido, mas para cidadão"; "o único direito de bandido é o de ficar calado"; 

"bandidagem se combate é com chumbo"; "bandido não merece respeito, merece 

bala".    

Finalmente, diante da pergunta sobre se a Polícia Civil que não se utilize 

da prática da tortura ou qualquer outra forma de violência poderia galgar o respeito 

dos criminosos, as respostas montaram a seguinte estatística:  

TABELA 18 : Violência policial como meio de impor respeito 
     

ENTREVISTADOS FREQÜÊNCIA  PORCENTAGEM 
Sim  18 60 
 Não  12 40 

TOTAL 30 100 
FONTE: ARGÔLLO (2003) 
 

Pela resposta a esse item percebe-se que é forte a idéia de que a 

violência, ainda que ilegal, é ferramenta aceitável para que a polícia seja respeitada 

perante os criminosos.  

Muitas declarações no sentido da violência vieram acompanhadas da 

informação de que para o delegado se fazer respeitado até perante os agentes 
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policiais "não poderia demonstrar moleza com a bandidagem", pois ganharia os 

apelidos de "cheiro mole"; "babaca", "zé mane" etc.  

Por fim, trazemos a lume os dados de uma outra pesquisa quantitativa 

que cuidou do tema tortura, realizada na cidade de São Paulo pelo Instituto 

Datafolha, publicada em 1º de fevereiro de 2004, no jornal Folha de São Paulo, que 

teve o mérito de cotejar os dados com outra pesquisa realizada por esse mesmo 

Instituto, no ano de 1997, de modo a poder-se verificar o aumento da aceitação da 

tortura por parte da população paulistana.  

Segundo a pesquisa107, quase um quarto dos paulistanos (ou exatos 

24%) admite a prática de tortura para que pessoas suspeitas confessem crimes. 

Pela interpretação dos dados coletados pelo aludido instituto, na opinião 

dos pesquisados a tortura física deve ser sempre utilizada pela polícia para obter a 

confissão de culpa por parte de suspeitos (7% do total) ou deve ser aplicada às 

vezes, dependendo da situação (17%). 

A maioria absoluta dos paulistanos, no entanto, manifestou-se contra a 

prática da tortura como método de interrogatório. Aqueles que assim se 

posicionaram somam 72% das pessoas ouvidas pelo Datafolha entre os dias 19 de 

novembro e 03 de dezembro do ano de 2004. 

Os números, recolhidos em todas as regiões da cidade, demonstram que, 

na comparação com pesquisa anterior realizada em 1997, aumentou o apoio dos 

paulistanos a essa prática, classificada pela legislação em vigor como crime 

hediondo e que expõe seu praticante a penas de prisão de dois a oito anos, sem 

direito à fiança, podendo, no caso de o torturador ser funcionário público e o 

torturado morrer, a pena ir para 21 anos. 

                                            
107 Realizada na capital com 4.509 pessoas maiores de 16 anos de idade. 
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Seis anos antes do ano de 2004, conforme a pesquisa, a quantidade de 

pessoas para quem suspeitos nunca deveriam ser torturados chegava a 78% do 

total de entrevistados, ao passo que 15% diziam que a tortura poderia ser utilizada, 

às vezes, e 5%, sempre que se quisesse obter a confissão de um crime. 

Esses números só encontram paralelo em levantamento realizado há 

quase dez anos, quando 27% dos paulistanos admitiam algum tipo de tortura e 71% 

se manifestaram contra, concluiu a pesquisa.  

Retratando graficamente essa pesquisa, temos o seguinte: 

GRÁFICO 13: Paulistanos admitem tortura 
 

 
FONTE: DATAFOLHA (2004) 
 

Concluiu-se que os dados revelados pelo último levantamento do Instituto 

emergem de um contexto em que há grande preocupação da população da cidade 

de São Paulo com a violência e uma tendência de apoio ao recrudescimento das 

punições aos atos de criminosos, o que não difere do nosso resultado.   

Outro dado importante extraído dessa pesquisa é de que a maioria 

daqueles que admitem o crime hediondo para que crimes sejam esclarecidos, 

sempre ou em determinadas situações, têm um perfil bastante definido: são 
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mulheres, têm entre 16 e 25 anos, cursaram o Ensino Fundamental ou Médio e 

integram família cuja renda mensal é inferior a dez salários mínimos, o que levou os 

pesquisadores a concluir no sentido de que o maior nível de instrução e renda, 

implica menor apoio à tortura em ações policiais, o que converge com a conclusão 

da pesquisa de Almeida (2007, p. 136). 

Destacamos, de tais características, o fato da pouca escolaridade como 

fator importante de aceitação da tortura como prática legitima. 

  

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A(S) PESQUISA(S) EMPÍRICA(S) 

 

Esses foram os dados das pesquisas tomados em consideração para o 

propósito desta tese.  

Das conclusões mais preocupantes que deles podemos extrair é, de um 

lado, a constatação da tolerância, para dizer o mínimo, de boa parte da sociedade 

em torno da tortura, principalmente em situações limite; de outro, a de que tal apoio 

se põe como forte incentivo ao policial no sentido de perpetrá-la.   

Assim, se o bandido for morto, ele pode ser transformado em herói, com 

grande possibilidade de ocupar páginas de jornais e tornar-se, para muitos, um 

exemplo de guardião da lei e da ordem. Na melhor das hipóteses, conforme Almeida 

(2007, p. 132), quando um criminoso já rendido é assassinado pela polícia, os 

debates do dia seguinte dividem a população entre os que aplaudem e os que 

rejeitam a ação. Muitos argumentarão que isso é compreensível, uma vez que a 

sensação de insegurança que tomou conta das populações das grandes cidades 

motiva os indivíduos a apoiarem qualquer solução para o crime, mesmo que seja no 

estilo "olho por olho, dente por dente" que – ao contrário das punições previstas na 
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lei, sujeitas a um judiciário lento e muitas vezes consideradas ineficientes – acabam 

sendo vistas como solução, ou pelo menos como um recurso para combater o crime.  

As modalidades variam e uma enorme proporção de brasileiros concorda 

com elas: linchamentos, contratação de grupos de extermínio ou de pistoleiros, 

assassinato de bandidos que se entregam pacificamente, além do atentado violento 

ao pudor para estupradores, conclui Almeida (2007, p. 132).       

Essa idéia reforça a falsa dicotomia entre Direitos Humanos e Segurança 

Pública, cuja discussão mais pertinente, em verdade, não gravita nessa dimensão, 

mas sim entre, de um lado, concepções particularistas dos direitos e, de outro, 

perspectivas universalistas sobre os direitos. As primeiras compreendem afirmações 

de direitos relativos aos Estados ou nações, inclusive os direitos à autodeterminação 

nacional e o direito à segurança nacional. As segundas, por seu turno, dizem 

respeito aos direitos pertinentes a toda a humanidade, tais com o direito do indivíduo 

à proteção física, à liberdade política e à justiça social. De tal formulação sobressai o 

fato de que a tensão entre Segurança Pública e os Direitos Humanos Universais 

pode ser entendida como um debate dentro do discurso sobre direitos humanos, em 

que o Estado é concebido como um veículo potencial para garantir várias 

combinações de direitos − tanto universais quanto particulares (ISHAY; 

GOLDFISCHER, 2006, p. 607). 

As pesquisas nos trouxeram preocupações severas, na medida em que 

revelam que a prática da tortura tem muito mais prosélitos do que poderíamos, a 

princípio, imaginar.  

O discurso em favor da tortura é ao que tudo indica sedutor aos olhos dos 

incautos, tendo em vista a "funcionalidade" do suplício. 
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  Nesse sentido, o que torna a tortura atraente é o fato de que ela 

funciona. O preso não quer falar, apanha e fala. É sobre essa simples constatação 

que se edifica a complexa justificativa da tortura pela funcionalidade.  

O que há de terrível na tortura, destarte, é a sua verdade. O que há de 

perverso nessa verdade é o sistema lógico que nela se apóia valendo-se da 

compreensão, num juízo aparentemente neutro, do conflito entre dois mundos: o do 

torturador e o de sua vítima.  Na visão do torturador, a eficácia chega a surpreender. 

Nesse sentido, lembramos desta afirmação de um jovem tenente, mal iniciado nas 

práticas do regime militar brasileiro na ocasião da ditadura, relativamente à tortura 

como método de interrogatório: "A coisa complicou quando descobri que o método 

era rápido. Bastava levar para o porão, e pronto".  

Isso nos leva a concluir sobre uma infinidade de possibilidades que 

poderiam ser pinçadas e estudadas com maior largueza e especificidade. Entretanto 

para o que é do nosso propósito aqui, destacamos as seguintes: a) Temos, de um 

lado, uma polícia idealisticamente dissintonizada dos nossos princípios 

constitucionais, que incorporam o pensamento e estatuem o comando de que o 

respeito ao ser humano deve ocupar o epicentro de toda e qualquer atividade 

desenvolvida pelas estruturas sociais de poder, na qual, em nenhuma hipótese, se 

pode cogitar da prática da tortura como algo aceitável; b) De outro lado, temos uma 

significativa parcela da nossa sociedade que, de igual modo em dissintonia com tais 

ideários, termina por estimular a polícia à prática da tortura, tendo-a e legitimando-a 

como meio viável de redenção de seus problemas com a violência criminosa; c) Por 

fim, tais desacordos entre, população/polícia e Constituição têm, certamente, como 

uma de suas principais causas a baixa escolaridade da maior parte da população e 

a pouca formação humanística do nosso policial.  
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O problema da tortura, destarte, está longe de ser resolvido pela simples 

repressão legal, embora dela não se possa descartar como uma opção de combate.   

Entender os fundamentos norteadores da proscrição legal da tortura, 

como vimos, não é nada simples. Implica em educação, educação e educação; 

única via que nos parece adequada para a formação e desenvolvimento de 

consciência ética, esta sim, arma poderosa e fatal para combater o mal da tortura, 

que não está em outro lugar senão em nós próprios, no ímpeto e no desejo de 

vingança quando nos sentimos ameaçados ou incomodados pelo que se costuma 

chamar de mau, que deve ser extirpado a todo custo, por vezes personificado nos 

"subversivos", "nos negros", "nos muçulmanos", "nos judeus", "nos comunistas", 

"nos palestinos", "nos homossexuais", enfim, em todos aqueles que nos parecem 

ameaçar a nossa tranqüilidade material e psíquica, quanto, então, passam a fazer 

parte de um certo "eixo do mau". 

     Praticar a tortura seja como meio de galgar confissão, seja como forma 

de punição sumária, é até compreensível para a maioria, desde que o torturado seja 

o outro, bem distante de nós, e não nos tenha propiciado padecer qualquer tipo de 

dor. Entretanto reconhecer a dignidade de qualquer pessoa para daí não se admitir a 

tortura, em qualquer circunstância, isso é tarefa de construção delicada e pertinaz, 

que cumpre ao Estado fazê-lo por dever, pois assim está dito na nossa Constituição   

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição 

   

Não se trata mais de lutar pelo direito à educação, mas de exigir-se o seu 

cumprimento.  
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Que as pessoas comuns, ditas do povo, sejam a favor da tortura é até 

admissível; que a pratiquem, é repulsivo; mas que os agentes do Estado, supostos 

guardiões da segurança – como são o policial, os membros do Ministério Público ou 

da Magistratura – pensem desse jeito, é algo asqueroso; que a pratiquem, é 

absolutamente intolerável.   

Mas o sadismo, como nos lembra Mattoso (1986, p. 91), parece fazer 

parte do dia-a-dia do povão todo, desde o moleque que arranca as pernas do 

passarinho até a coroa que vai torcer na beira do ringue de luta livre, passando pelo 

jovem veterano que "trucida" os calouros no trote da faculdade. Só que, nas palavras 

desse mesmo autor,  

[...] do torturador latente ao profissional traquejado, vai 
muita distância. Antes é preciso passar pela 
oportunidade, pelo estímulo, pela doutrinação, pelo 
treinamento, pelo hábito e pelas garantias e regalias tipo 
recompensa e/ou impunidade. Tudo isso faz parte dos 
antecedentes do carrasco. 

 

  Concluindo, se queremos abolir "incondicionalmente" a tortura, 

estaremos diante de um impasse, ou dentro de um "in pace" (calabouço da 

Inquisição, tipo solitária). Em todo caso, a formal extinção das penas corporais e 

capitais nas legislações de hoje representam um avanço. Em que direção, não se 

sabe. 

  

4.5 JULGADOS SOBRE A TORTURA NO BRASIL DESDE A LEI 9.455/1997: 

TOLERÂNCIA AO SUPLÍCIO? 

 

Para que a pesquisa não ficasse desfalcada de importante informação 

sobre a tortura no âmbito das decisões judiciais, que em tese deveriam se coadunar 



 217 

com o ideário constitucional, deliberamos empreender averiguação sobre a posição 

dos tribunais do país em torno do suplício, usando a metodologia de catalogar todas 

as decisões lançadas na Revista dos Tribunais sobre a tortura, desde o ano de 

1997, quando entrou em vigência a Lei 9.455/97, nossa lei de tortura, cujos 

contornos já foram objeto de análise no primeiro capitulo.    

A escolha da Revista dos Tribunais (RT) como fonte de informação adveio 

do fato de se tratar de repertório jurisprudencial dos mais conhecidos, abrangentes e 

respeitados do país, além de figurar como um dos repositórios autorizados pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução de nº 330, de 27 de novembro 

de 2006108 e do Superior Tribunal de Justiça, consoante Instrução Normativa nº 1, de 

11.02.2008 - DJ de 22.02.2008109   

Pois bem, o levantamento considerou tanto as decisões relativas à figura 

da "tortura pena", que se caracteriza pelo excesso da dosagem do castigo, quanto 

da "tortura processual", que se verifica quando utilizada como meio de arrancar 

confissão ou informação da vítima, seja perpetrada por agentes públicos ou não.  

As modalidades de tortura estão representadas na tabela abaixo pelas 

iniciais TP, no caso da "tortura pena", e TM, no caso da "tortura processual".     

Os resultados da pesquisa encontram-se representados na tabela que 

segue, em que estão discriminados todos os Tribunais de Justiça do país que 

oficializaram o lançamento de suas decisões no repertório da Revista dos Tribunais, 

além do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

Os Tribunais que têm na RT local oficial de publicação de suas decisões 

são os dos seguintes Estados, além do Distrito Federal: Acre (AC), Amapá (AP), 

                                            
108 Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/jurisprudenciaRepositorioJurisprudencia/anexo/ListadosRepositoriosdeJurispr
udenciaCMS.pdf.> Acesso em: 25 abr. 2008.  
109 Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=322.>. Acesso em: 25 
abr. 2008.  
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Amazonas (AM), Bahia (BA), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), 

Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), 

Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro 

(RJ), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR), Santa Catarina (SC), 

São Paulo (SP), Sergipe (SE) e Tocantins (TO). 

Eis o tabelamento do levantamento procedido: 

TABELA 19 : Decisões dos Tribunais do Brasil sobre a tortura, ao logo da vigência da Lei 
9.455/2007 

   
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

T.MEIO 
 
 
 

T. FIM 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

S
U

B
 

T
O

T
A

L 

STF                        
STJ                        

TJ/AC            1     1      02 
TJ/AL                        
TJ/AP                        
TJ/AM                        
TJ/BA                        
TJ/CE                        
TJ/DF                        
TJ/ES                        
TJ/GO             1          01 
TJ/MA                        
TJ/MT  1                     01 
TJ/MS                 1      01 
TJ/MG     1                  01 
TJ/PA                      1 01 
TJ/PB                        
TJ/PR                    1   02 
TJ/PE                        
TJ/PI                        
TJ/RJ   1                    01 
TJ/RN                        
TJ/RS                        
TJ/RO                        
TJ/RR                        
TJ/SC                      1 01 
TJ/SP                  1    1 01 
TJ/SE                        
TJ/TO                        

TOTAL 12 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 
 

O resultado é por demais desconcertante, fugindo a todas as 

expectativas, mesmo as mais pessimistas.  
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Os dados impressionam ainda mais se se atentar para o fato de que das 

doze decisões proferidas pelos tribunais sobre a tortura, ao longo desses dez anos 

de vigência da Lei 9.455/97, apenas cinco delas dizem respeito à "tortura 

processual", ou seja, aquela perpetrada como meio de conseguir confissão da 

vítima; e dessas cinco, em apenas uma delas figura como réu do processo um 

agente de Estado, já que as demais cuidam de hipóteses em que particulares 

perpetraram o suplício como meio de obter informações da vitima, como entendeu 

de permitir o legislador nacional.  

Seguem transcritas, em ordem crescente de antiguidade, as ementas das 

decisões referenciadas na tabela, a partir das quais será possível constatar o 

conteúdo sumarizado das deliberações de que tratam.  

De notar que destacamos com um sublinho as ementas que dizem 

respeito à "tortura processual". 

1997 
TJMT - Tortura – Infligência de tormentos físicos e 
psicológicos – Punição desprovida de cunho educativo – 
Crime caracterizado (739/653). 
Condenado Wilson José de Oliveira Pereira - 15 anos de 
reclusão 
Rita de Cássia França – absolvida.   
 

1998 
TJRJ - Criança - Caracterização - Agente que submete 
infante, sob sua guarda, a reiterados espancamentos - 
Crime que, por tratar-se de hediondo, impõe o 
cumprimento integral da pena em regime fechado - 
Inteligência do artigo 233 da Lei 8.069/90 e art.2º da Lei 
8.072/90. 750/698. 
  

1999 
TJMG - Delito praticado por pessoa que não ostenta a 
qualidade de agente público - Admissibilidade, pois não 
se trata de crime próprio - Interpretação da Lei 9.455/97. 
(762/684) 

 
2002 

TJAC - Caracterização- espancamento reiterado de 
criança, de um ano e dois meses, praticado pelo próprio 
pai - Fatos que causaram a morte da vítima - Negativa 
de autoria - Irrelevância - Versão isolada e desmentida 
pelo conjunto probatório - 806/578. 
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2003 
TJGO - TORTURA - Delito praticado por policial - Crime 
que ocorre nos recônditos das delegacias, não contando 
com testemunhas presenciais - Prova - Palavra da vítima 
- Admissibilidade - Relevância na formação da convicção 
do julgador quando em harmonia com demais provas dos 
autos. 817/615. 

 
2005 

TJAC - TORTURA - Prova - Palavra das vítimas, 
robustecida por depoimento de policial presente à cena 
do crime - Conjunto probatório suficiente para embasar o 
decreto condenatório - Mudança de rumo dos 
depoimentos iniciais que terminaram por reforçar a 
convicção do magistrado sentenciante - Condenação que 
se impõe. 832/555. 

TJMS - TORTURA - Desclassificação para lesão corporal 
- Inadmissibilidade - Agentes que restringiram a 
liberdade da vítima, utilizando-se de violência física e 
psicológica no intuito de fazer com que o ofendido 
confessasse a autoria de crimes. 

TJSP - TORTURA - Desclassificação para maus-tratos - 
Inadmissibilidade - Agente que, solicitada para pajear 
criança enquanto a mãe da menor estivesse em horária 
de trabalho, espanca violentamente a infante com o 
intuito de aplicar-lhe castigo - Inexistência de vínculo de 
subordinação entre a vítima e a torturadora para fins de 
ensino, tratamento ou custódia, definidos em lei - 
Inteligência dos arts. 1.o, II, §§ 3.o e 4.o, II, da Lei 
9.455/97, e 136 do CP.- 836/531 

 
2006 

TJPR - TORTURA - Desclassificação para lesão corporal 
- Inadmissibilidade - Vítima que, drogada e embriagada, 
é torturada por vingança, por ser atribuído a ela 
participação em homicídio de prima do acusado - 
Presença de meios probatórios seguros e suficientes à 
condenação - Materialidade delitiva evidenciada por 
laudo de lesões corporais, ainda que a natureza da ação 
perpetrada (afogamento) não deixasse vestígios - 
Condenação que se impõe - Inteligência do art. 167 do 
CPP. Condenado a 2 anos de reclusão fechada, sem 
direito de apelo em liberdade. 851/611 
 

2007 
TJPA – Prova – Perícia - Exame de corpo de delito- 
Suficiência da comprovação de ofensa à integridade 
corporal ou à saúde do periciando, indicando violência 
física sobre a vítima, por tratar-se de crime em previsão 
própria - Exame psiquiátrico complementar que se preste 
apenas para demonstrar as  seqüelas de ordem  mental 
que ficaram no ofendido em conseqüência das manobras 
criminosas dor  torturadores.855/655. 

TJSC - Caracterização - Agente que, tendo a guarda 
fática de criança de três anos de idade, submeteu-a, com  
violência, a intenso sofrimento físico e mental como  
forma de castigo pessoal, causando-lhe a morte - 
Inteligência do art.1º, II,§3º e 4º ,II, da Lei 
9455/97.(866/734). 
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TJSP - Caracterização - Agente que, ao praticar o crime 
de extorsão mediante seqüestro, coloca a vítima em 
caixote com exígua quantidade de ar e a mantém 
vendada e algemada por vários dias, além de filmar 
sevícias praticadas contra a mesma para mostrar à sua 
família - Violência e grave ameaça que não podem ser 
absorvidas pela elementar  do  crime de  extorsão 
mediante seqüestro, pois para a  caracterização do seu 
tipo penal não se faz necessário torturar aquele que já se 
encontra privado de sua liberdade  de locomoção. 

 

Pelo menos dois tipos de inferências podemos extrair dos dados relativos 

a essa última tabela, no sentido do número insignificante de julgados em nossos 

tribunais, relativamente ao crime de tortura. Uma seria a de se atrelar essa 

ocorrência à complexidade técnica de tipificação do delito em tela, ensejada pela 

infeliz opção do nosso legislador que, na contramão das disposições internacionais 

em torno da matéria – objeto de nossas reflexões no primeiro capítulo – entendeu de 

instituir o tipo penal da tortura em nossa legislação atribuindo-lhe os contornos de 

crime comum, e não de crime próprio, de modo que sua incidência, no plano dos 

fatos, terminou por disputar espaço com outros tipos penais, geralmente de menor 

gravidade, disso resultando uma complexa e intrincada dinâmica para se poder 

sustentar que tal ou qual ação se constitui efetivamente em crime de tortura e não 

em outra figura penal qualquer.  

Outro tipo de inferência que se apresenta possível, nas circunstâncias, 

para não dizer provável, é no sentido de existir, por assim dizer, uma leniência no 

tratar das situações em que a tortura é utilizada como meio de arrancar confissões 

de indiciados em inquérito policial, ou mesmo em procedimentos administrativos, a 

pretexto dos fins para a qual se destina, notadamente em situações limites.  

A tortura, afinal, parece que ainda não foi extirpada da nossa cabeça 

como algo que possamos utilizar sem que com isso estejamos ferindo, antes da 
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prescrição jurídica, código mínimo de convivência pacífica e respeitosa entre seres 

humanos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo deste trabalho foi demonstrado que a tortura nem sempre foi 

proscrita dos ordenamentos jurídicos, mas antes, ao invés disso, chegou a ser 

ovacionada como prática salutar, de modo que sua criminalização formal, que hoje é 

pacífica, não é algo que venha de longa data. 

Essa é uma realidade que abrange também a história brasileira, na 

medida em que é recente uma preocupação mais acentuada com o problema da 

tortura em nosso país, o que se revela, por exemplo, a partir da leniência do nosso 

legislador em relação à prática da tortura, que precisou nada menos do que nove 

anos para criar uma lei específica sobre o suplício, não obstante a Constituição de 

1988 ter determinado explicitamente tal criação, que só veio a acontecer com o 

advento da Lei 9.455, de 07 de abril de 1997. 

De uma maneira geral pudemos identificar três estágios do itinerário da 

tortura, até sua proscrição legal: a) quando a tortura era regulamentada e fiscalizada 

de acordo com preceitos legais que a permitiam em certos casos, quando então se 

teria, por assim dizer, período da "tortura legal"; b) fase em que a tortura é aplicada 

sem apoio legal, contando, todavia com certa condescendência social – estágio da 

tolerância informal − e c) uma última fase, que é a regra dos sistemas jurídicos 

atuais, em que a tortura se encontra, não só formalmente proibida, mas também 

erigida à categoria de crime, sendo o que acontece no direito brasileiro, cujas 

disposições em torno da tortura, além de acolher a criminalização das práticas que 

se lhes configuram, incluem o respectivo tipo penal no rol dos crimes inafiançáveis, a 

teor do disposto no inc. XLIII do art. 5º da Constituição de 1988. 
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Não parece existir duvidas que o Brasil, destarte, encontra-se no terceiro 

estágio dessa classificação, na medida em que, a partir do seu aparato jurídico 

normativo, a tortura está, indubitavelmente, proscrita. Isso do ponto de vista 

estritamente formal, já que a mencionada classificação diz respeito apenas à 

perspectiva da dogmática jurídica e ao discurso idealístico-formal que lhe é 

consentâneo. 

Mas será isso verdade do ponto de vista substancial? A tortura deixou de 

ser realidade em nossa sociedade? A tolerância informal em torno de sua prática 

deixou de existir? A Lei 9.455/97 tem sido devidamente aplicada? Da forma como foi 

engendrada, essa lei revela, de fato, real disposição política de proscrever a prática 

da tortura nos termos recomendados pelo sistema internacional de direitos 

humanos? As respostas a essas perguntas devem ser negativas, a partir do que foi 

visto e analisado neste trabalho, cuja hipótese, no sentido de certa tolerância social 

em torno da prática da tortura, restou confirmada, considerando a demonstração de 

que o discurso idealístico-formal, por mais incisivo que seja, não se afigura bastante 

para extirpar, no plano dos fatos, a prática da tortura, principalmente nas chamadas 

situações limite, quanto o suplicio, de alguma forma, pelo menos para alguns, 

parece se justificar. 

Isso denota que a existência de sistemas normativos que, a partir do 

reconhecimento da dignidade humana − enquanto movimento de refluxo às 

experiências nazista da Alemanha e stalinista da então União Soviética − professam 

os direitos humanos como um todo, e, mais especificamente, repelem a prática da 

tortura, não garantem a eficácia das proposições que lhes são inerentes, sem que 

antes se conquiste das pessoas o reconhecimento e o respeito exigido por tais 

proposições normativas, não se podendo, todavia, desprezar que declarações 
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formais, do tipo da "Universal dos Direitos Humanos" (1948) e "Sobre a Proteção de 

Todas as Pessoas contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes" (1975), exercem forte influência na determinação das 

escolhas dos seus destinatários, sendo, destarte, importantes mecanismos de 

controle social110. 

De lembrar que nossos juízos normais são empíricos, isto é, fundam a 

sua pretensão de verdade na experiência. Entretanto um juízo de que certo tipo de 

agir é bom ou mau, e, neste sentido, de que algo deve ser permitido ou proibido, não 

se deixa fundamentar empiricamente. Isso significa que a experiência jamais nos 

mostrará que torturar um homem é algo mau, e que a única coisa que podemos 

fundamentar empiricamente nesse âmbito é um juízo que diz que homens deste ou 

daquele círculo cultural, desta ou daquela classe social consideram (ou 

consideraram) um tal tipo de ação como má ou censurável, do que não se segue, 

todavia, que tal ação seja má ou censurável (TUGENDHAT, 2000, p.15). 

Se, ao que parece, não podemos prescindir de enunciar juízos morais em 

nossas vidas111, e, até quanto se pode observar, os juízos que professam a 

dignidade humana não se apóiam na experiência, ou seja, não se tratam de juízos 

empíricos, disso se segue que somente na concepção daquele que julga de forma 

não empírica, isto é, independentemente da experiência, faz sentido cogitar-se da 

dignidade humana enquanto princípio. 

                                            
110 Revela-se pertinente lembrar que a teoria política distingue hoje, consoante Bobbio (2004, p. 58), duas formas 
de controle social: a influência e o poder; entendo-se por "influência" o modo de controle que determina a ação 
do outro incidindo sobre sua escolha, e por "poder" o modo de controle que determina o comportamento do 
outro, pondo-o na impossibilidade de agir diferentemente.    
111 No sentido de avaliação de uma ação individual concreta, no que difere do principio moral, onde existe a 
avaliação como traço comum, mas incidente sobre um tipo de ação, e não sobre ação específica. Assim, se 
afirmo ter sido errado os alemães promoverem o holocausto, isso se trata de um juízo moral, enquanto que se 
constituirá num princípio moral a afirmação de que ninguém deve ser torturado, por exemplo.    
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Foram filósofos como Kant que, vendo isto claramente, concluíram que 

estes juízos devem valer na concepção daquele que julga de forma não empírica, 

isto é, independentemente de toda a experiência, ao que chamou de a priori. 

Não foi por outro motivo que a nossa Constituição, conforme destacamos 

no segundo capítulo deste trabalho, seguindo, por assim dizer, orientação ideológica 

dos organismos internacionais (Organização das Nações Unidas), acolheu 

entendimento kantiano ao fixar a dignidade humana como princípio maior, cuja 

dimensão apenas será compreendida a partir de reflexões que vão para além do 

mundo empírico, onde, e só aí, a tortura não tem lugar em qualquer circunstância. 

A realidade, contudo, nos faz enxergar que no trato de ações como a 

tortura, a teoria e a prática percorrem estradas diversas e a velocidades muito 

desiguais (BOBBIO, 2004, p. 82). 

E é do lado de cá, da realidade perceptível, no âmbito menos estéril e 

poluído pelas mazelas e idiossincrasias do ser humano de "carne e osso" enquanto 

tal; em que o poder em relação ao outro desce da esfera do ideal do dever ser, e se 

assenta na contingência do ser, transmudando-se quase sempre em dominação; 

enfim, no âmbito das relações concretas, da microfísica do poder visualizada por 

Foucault, que a tortura ainda encontra campo fértil para proliferar, em que faz 

sentido a pergunta: por que não admitir-se a tortura? ou ainda esta outra, menos 

extremada e muito mais complexa de resolução: por que não admitirmos a tortura 

apenas em algumas circunstâncias? que em outros termos poderia também 

apresentar-se assim: por que dar tanta importância aos direitos dos delinqüentes 

quando estes sistematicamente violam os direitos dos cidadãos? A resposta é 

unívoca do ponto de vista ético: por serem cidadãos como os outros, não o sendo 

menos. 



 227 

Trata-se, pois, de questões, antes de jurídicas, ético-morais, cujo 

enfrentamento aprofundado foge ao nosso propósito; entretanto, como é possível, à 

guisa de conclusão, fixarmos sugestões, e não ser vedado, em razão disso, o 

levantamento de novos problemas ensejados pela pesquisa que se levou a cabo, 

abrimos espaço para consignar as colocações que se seguem. 

A moral é, antes de mais nada, um objeto de conhecimento. Ela "diz" 

coisas que a pessoa deve conhecer. Ela fala de regras, e assim diz o que deve ser 

feito e o que não deve ser feito. Ela fala em princípios, ou máximas, e, portanto, diz 

em nome do que as regras devem ser seguidas. E ela fala de valores, com o que 

revela sobre quais investimentos afetivos são derivados os princípios. Assim, por 

exemplo, a moral pode afirmar que a vida é um valor, derivar o princípio segundo o 

qual a vida deve ser respeitada, e ditar regras como "não matar", "não ferir", 

"promover o bem-estar". Do ponto de vista lógico, a seqüência argumentativa segue 

o caminho que parte dos valores e chega às regras prescritivas, passando pelos 

princípios. Todavia, do ponto de vista da aprendizagem da moral o caminho é 

inverso: o primeiro contato com a moral, e o mais concreto, dá-se por meio das 

regras, sendo os princípios que as inspiram e os valores que lhe dão fundamento, de 

assimilação posterior. Infelizmente, como lembra La Taille (2006, p. 74), algumas 

pessoas para seu aprendizado moral no conhecimento das regras, e se contentam 

com essa dimensão normativa, sem nunca realmente perguntarem de onde elas 

derivam. 

Portanto, a dimensão intelectual para o agir moral pressupõe o 

conhecimento de regras, dos princípios e dos valores. 

Mas o que isso tudo tem a ver com as questões abordadas neste 

trabalho? diríamos: tudo. Para expor à vista, basta lembrar que, na prática mesmo, a 
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decisão do ato de levar a efeito a tortura por parte de qualquer pessoa, em especial 

os agentes de estado, pelo menos nos dias de hoje, quando a mesma encontra-se 

proscrita pelo direito, não prescinde da realização de um juízo moral que a vê, 

mesmo proscrita, como algo que se deve, ainda assim, perpetrar, de modo que, se 

não for essa a lógica do torturador, não se pode esperar que dele suceda realização 

da tortura, seja lá por que circunstância for. 

Em outros termos, se os fundamentos que nortearam a proscrição da 

tortura por parte dos organismos internacionais, bem assim do ordenamento jurídico 

brasileiro, for de fato apreendido e introjetado pelos agentes do Estado responsáveis 

pela persecução, ou, de resto, por qualquer pessoa que se encontre no dilema da 

situação fática que enseje decisão entre praticar ou não a tortura, não haverá 

dificuldade em se afirmar que, pelo menos na maior parte das situações, o suplício 

não sucederá. Diversamente, se tais mecanismos psicológicos não ocorrem, a 

tortura, antes simplesmente cogitada, certamente se transmudará em prática. 

Tudo isso converge para se concluir sobre a imprescindibilidade de se 

associar à proscrição legal da tortura a implementação de intensa atividade 

pedagógica sobre os agentes do Estado responsáveis pela persecução, em 

particular aos integrantes das corporações policiais, no sentido de uma formação tal 

que se tornem efetivamente legítimos representantes dos ideários que enxergam a 

tortura como prática que não se pode, de modo algum, aceitar. Cuida-se, pois, de 

uma questão política, antes de jurídica e ética. 

E, como nos lembra Jaspers (2005, p. 67), "A historia da política nos 

amedronta; mostra os homens como demônios. Desde os primórdios se manifesta o 

instinto de dominar, tiranizar, matar, torturar. Ocorre, por vezes, que esse instinto se 

recolha ou pareça domado. Mas é ilusão". 
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Seja com for, estamos obrigados a viver juntos. É uma condição para a 

sobrevivência. Desde o princípio, por conseqüência, vivemos em comunidades nas 

quais nos ajudamos uns aos outros, pelas quais nos defendemos uns aos outros e 

das quais saímos uns e outros – mas não todos – para a conquista e para a 

pilhagem. 

Ainda com Jaspers (2005, p. 68), "Espanta ver como o homem é violento 

e obtuso; é surpreendente que os homens tenham chegado a coisa diferente de 

simples hordas de bandidos. E, contudo, vieram a criar ordens políticas, Estados de 

Direito, comunidades de cidadãos". Para que isso tenha sido possível, aduz, "hão de 

ter agido poderosas forças de outra origem". 

As sociedades humanas jamais triunfam dos institutos de violência. 

Conseqüentemente, são sempre injustas e devem aprimorar-se constantemente. A 

par disso, como as situações históricas não se repetem, impõe-se que as 

sociedades estejam em contínua evolução. "Não podemos instalar-nos no mundo de 

maneira definitiva. Conforme Kant, com indulgência: `em madeira torta não se pode 

esculpir algo que seja inteiramente reto´" (JASPERS, 2005, p. 68). 

É sempre bom lembrar que ausência do esforço é má-vontade e a inação 

que se crê desengajada do mal também o é do bem e encontra-se 

inconscientemente engajada no declive do mal. Dissimulado nas idéias dos 

militantes da "boa causa" e nas convicções iluminadas pelas boas consciências, o 

mal está, por definição, onde não se espera encontrá-lo: nas virtudes reivindicadas e 

nos bons costumes. 

Começamos com Foucault. Terminemos, então, com ele. 

É de notar que seu pensamento está atrelado a uma conjuntura filosófica 

marcada pelo fim do "universal", categoria que aparece, como vimos, na Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos, daí a dificuldade teórica em se procurar um 

pensamento acerca de tais direitos em sua obra. 

Entretanto, não se deve, por conta disso, concluir que o problema dos 

direitos humanos seja algo desprovido de sentido para Foucault, para quem 

somente há sentido em se colocar a questão dos direitos humanos na atualidade se 

ela estiver liberada da forma clássica de pretensão de universal e voltar-se para a 

pluralidade. Nessa perspectiva, por assim dizer, foucaultiana, mas não só, cabe ao 

homem histórico, concreto, plural, inquietar-se continuamente acerca de seus 

valores e preocupar-se com as diferentes maneiras de torná-los concretizáveis por 

meio das práticas, inclusive práticas do direito. Sobre tal idéia, as palavras de 

François Ewald (apud FONSECA, 2002, p. 289) 

Foucault não era um relativista. O fato de a figura do 
homem de 1789 ser transitória não implica que os 
direitos do homem sejam sem valor. Pelo contrário, o 
pensamento de Foucault permite levar esse valor muito a 
sério: os direitos do homem permitiram, mas também 
impossibilitaram certas coisas: foram muito mais do que 
uma simples reivindicação moral. E, longe de não terem, 
hoje, valor, o problema é, antes, de os fundar tais como 
se tornam, hoje, praticáveis. 

 

A idéia da necessidade de uma inquietação permanente por parte dos 

indivíduos em torno dos valores (sempre pensados historicamente e de modo não 

definitivo) e em torno das práticas do direito capazes de concretizar tais valores, está 

presente em manifesto escrito por Foucault em 1981, por ocasião da criação, em 

Genebra, de um Comitê Internacional contra a pirataria aérea. Segundo Fonseca 

(2002, p. 289), esse é o único trabalho de Foucault em que se encontra 

problematização direta da questão dos direitos humanos. 

Se a tortura toma como princípio de razão suficiente ou coloca um 

problema que não tem solução racional satisfatória, haveria ainda sentido, 

particularmente hoje, em ser otimista ou pessimista?  A lucidez não exige que se 
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seja ou que se permaneça essencialmente cético diante da impossibilidade de 

decisão do problema do mal (da tortura)? cremos que não. 
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