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Consultemos, pois, o coração humano; 

acharemos nele os princípios 

fundamentais do direito de punir. 

Cesare Beccaria 



RESUMO 

A presente dissertação é um estudo avaliativo da aplicabilidade da Lei n. 9.455/97 (Lei 
Anti-tortura) no Estado do Piauí, através da análise dos casos de tortura denunciados 
após a edição da mesma. Após a definição do termo “tortura”, a sua prática no Brasil foi 
historiada, destacando-se o período da Ditadura Militar nesse país. Os aspectos da 
tortura foram buscados, principalmente, na obra de Cesare Beccaria. Referida ao 
princípio da dignidade humana, este princípio foi considerado tal como enunciado na 
Constituição Federal brasileira. Foi realizada, ainda, uma análise da Lei n. 9.455/97. O 
estudo permitiu a elaboração do quadro de casos de tortura denunciados no Estado do 
Piauí, após a edição da referida Lei, bem como um perfil daqueles que chegaram a se 
transformar em processos judiciais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tortura; Lei n. 9.455/97; Lei Anti-tortura; Casos de tortura no 
Piauí; Tortura em Beccaria; Princípio da dignidade da pessoa humana. 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The present abstract is an estimated study of the applicability of the Law n. 9.455/97 
(The Anti-torture Law) in the State of Piauí, through the analysis of the cases of torture 
denounced after the publication of the law quoted before. After the definition of the 
term “torture”, its practice in Brazil was historically narrated, standing out the period of 
the Military Dictatorship in this Country. The aspects of the torture were mainly 
researched in the Cesare Beccaria’s masterpiece. Alluded to the Principle of the Human 
Dignity, this principle was considered just like stated in the Brazilian Federal 
Constitution. It was also carried out an analysis of the Law n. 9.455/97. The study 
allowed the elaboration of a list of cases of torture denounced in the State of Piauí, after 
the publication of the referred law, as well as a profile of those which became judicial 
lawsuits. 
 

KEY-WORDS: Torture; Law n. 9.455/97; The Anti-torture Law; Cases of Torture in 
Piauí; Torture by Beccaria; The Principle of the Human Dignity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA DA LEI N. 9.455/97 NO ESTADO DO PIAUÍ 

 

  Século XXI. A sociedade alterou-se em sua complexidade, surgem 

novos paradigmas, afloram visões mais realistas sobre direitos humanos, democracia, 

cidadania. 

  

  As políticas implementadas e em implementação para a globalização 

fizeram e fazem eclodir, diariamente, problemas que pensávamos pertencer a um 

passado longínquo: exclusão social, violência, superlotação de presídios, tortura. 

 

  O Piauí é, em 2002, um Estado com 221 Municípios e aproximadamente 

2.725 mil habitantes1. O descaso com as leis de um modo geral e, especificamente, com 

a Lei Anti-tortura, no Piauí, é notório. Criada e em vigor desde sete de abril de 1997, 

parece não ser obedecida. 

 

Sabe-se que desde épocas remotas o homem praticou a tortura contra seu 

semelhante das formas mais vis e degradantes, de ordem psicológica – tortura moral – e 

de ordem física. Ao longo dos séculos, escravos romanos foram submetidos à tortura; 

Jesus Cristo sofreu suplícios; cristãos, judeus, inocentes foram e continuam sendo 

atenazados.  

 

No Brasil, pode-se citar a época da ditadura militar, nos anos 60 e 70, em 

que muitos foram torturados, psicológica e fisicamente e mortos. Até hoje familiares 

sofrem na busca incessante de seus parentes desaparecidos. 

 

A tortura, considerada meio comum para obter confissões, esclarecer 

contradições, descobrir cúmplices e outros crimes, além de meio de punição a 

criminosos em épocas passadas, se faz ainda presente em delegacias de polícia e na 

maioria dos estabelecimentos prisionais. 

                                                           
1 Governo Federal: BRASIL. O Estado do Piauí. Disponível em: <http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/pi-
p.htm>. Acesso em: 3 set. 2001.  

http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/pi-p.htm
http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/pi-p.htm
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA DA LEI N. 9.455/97 NO ESTADO DO PIAUÍ 

 

  Século XXI. A sociedade alterou-se em sua complexidade, surgem 

novos paradigmas, afloram visões mais realistas sobre direitos humanos, democracia, 

cidadania. 

 

  As políticas implementadas e em implementação para a globalização 

fizeram e fazem eclodir, diariamente, problemas que pensávamos pertencer a um 

passado longínquo: exclusão social, violência, superlotação de presídios, tortura. 

 

  O Piauí é, em 2002, um Estado com 221 Municípios e, 

aproximadamente, 2.725 mil habitantes1. O descaso com as leis de um modo geral e, 

especificamente, com a Lei Anti-tortura, no Piauí, é notório. Criada e em vigor desde 

sete de abril de 1997, parece não ser obedecida. 

 

Sabe-se que desde épocas remotas o homem praticou a tortura contra seu 

semelhante das formas mais vis e degradantes, de ordem psicológica – tortura moral – e 

de ordem física. Ao longo dos séculos, escravos romanos foram submetidos à tortura; 

Jesus Cristo sofreu suplícios; cristãos, judeus, inocentes foram e continuam sendo 

atenazados.  

 

No Brasil, podemos citar a época da Ditadura Militar, nos anos 60 e 70, 

em que muitos foram torturados, psicológica e fisicamente, e mortos. Até hoje 

familiares sofrem na busca incessante de seus parentes desaparecidos. 

 

A tortura, considerada meio comum para obter confissões, esclarecer 

contradições, descobrir cúmplices e outros crimes, além de meio de punição a 

criminosos em épocas passadas, se faz ainda presente em delegacias de polícia e na 

maioria dos estabelecimentos prisionais. 

                                                           
1 BRASIL. Governo Federal. O Estado do Piauí. Disponível em: <http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/pi-
p.htm>. Acesso em: 3 set. 2001.  

http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/pi-p.htm
http://www.mre.gov.br/ndsg/textos/pi-p.htm
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Adotada e proclamada através da Resolução n. 217 A (III), da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos consagra em seu Artigo V que “ninguém será 

submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.”2

 

Após quase quatro décadas, com o intuito de coibir a tortura, foi adotada 

e aprovada, em 10 de dezembro de 1984, pela Resolução n. 39/46, da Assembléia Geral 

da Organização das Nações Unidas (ONU), a Convenção contra a tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Sua entrada em vigor ocorreu 

em 26 de junho de 1987, sendo ratificada pelo Brasil no ano de 1989. Em dezembro de 

1985, a Organização dos Estados Americanos (OEA) editou a Convenção 

Interamericana para prever e punir a tortura, também ratificada pelo Brasil no mesmo 

ano de 1989.  

 

No plano constitucional vigente, a Carta Magna de 1988 estabelece em 

seu artigo 5º, III, que “ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou 

degradante”.3 O mesmo artigo, inciso XLIII, determina que “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.”4

 

A Constituição determinou, pois, ao legislador, que definisse os crimes 

de tortura, de terrorismo e os hediondos, e proibiu quanto a esses crimes a concessão de 

fiança, graça ou anistia. Em consonância com o dispositivo constitucional, e ainda em 

clima de choque e ansiedade, foi editada, em abril de 1997, a Lei n. 9.455, logo após o 

trágico episódio de Diadema, São Paulo, ocasião em que policiais foram flagrados pela 

câmera de um cinegrafista espancando cidadãos de forma brutal. É verdade que a lei 

proporcionou um avanço na legislação penal brasileira, suscitou acertos, equívocos, 

                                                           
2 BRASIL. Política Nacional do Idoso. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Programa 
Nacional de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional dos Direitos 
Humanos, 1998b, p. 31-33. 
3 BULOS, U. L. Constituição Federal anotada. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 90.  
4 Ibid., p. 214. 
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divergências doutrinárias; mas parece encontrar-se sem efetividade, pois tudo indica 

que os crimes de tortura continuam a existir e os torturadores a rir de suas vítimas. 

 

  Segundo Paraguassú5, após a visita de relator especial do Comitê de 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) a estabelecimentos do 

sistema prisional brasileiro, ficou constatado que o Brasil ignora a Lei Anti-tortura: 

surras, “pau-de-arara” e outras formas de violência tornaram-se instrumentos 

corriqueiros na obtenção de informações e confissões. 

 

 Ademais, até o final do ano 2000, apenas uma pessoa havia sido 

condenada por tortura, no Brasil6. Em 2002, a Justiça de São Paulo condenou, no dia 16 

de agosto, um tenente e um soldado da polícia militar a nove anos e oito meses e a oito 

anos e cinco meses de prisão, respectivamente, pelo crime de tortura7. No Piauí, 

podemos citar alguns casos de tortura que vieram à tona, a partir da edição da Lei n. 

9.455/97, na capital, Teresina, e nos Municípios de Luzilândia e Picos. Não que a 

tortura não seja praticada nos outros Municípios, mas porque a maioria das vítimas não 

denuncia o suplício sofrido e também porque os agentes torturadores cometem as 

atrocidades sem deixar marcas exteriores.  

 

Parece que não a legislação não é cumprida. Autoridades e agentes 

estatais desafiam o princípio da dignidade humana praticando os mais cruéis 

sofrimentos físicos e psicológicos, torturando de forma vil aquele cidadão que “cai em 

suas mãos”, geralmente de uma camada social menos privilegiada, econômica e 

culturalmente. “Com efeito, a negação da tortura pelas próprias autoridades que dão o 

sinal verde a seus torturadores – ou que, mais comodamente, nada querem saber do que 

se passa nos porões do regime – é um comportamento praticamente generalizado neste 

século.”8

                                                           
5 PARAGUASSÚ, L. Descaso com a lei estimula tortura, diz ONU. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 
abr. 2001. Folha Cotidiano, p. C 1. 
6 BRASIL. Governo Federal. Relatório sobre a tortura no Brasil. Disponível em: <http://www. 
geocities.com/fecharfebem/relatonu/relatonu.htm>.Acesso em: 3 maio 2001. 
7 JUSTIÇA de São Paulo condena PM por crime de tortura. Jornal Nacional Online, Rio de Janeiro, 16 
ago. 2002. Disponível em: <http://redeglobo3.globo.com/jn/site.jsp>. Acesso em: 16 ago. 2002. 
8 OLIVEIRA, L. Do nunca mais ao eterno retorno: uma reflexão sobre a tortura. São Paulo: Brasiliense, 
1994, p. 67. 

http://www/
http://redeglobo3.globo.com/jn/site.jsp
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Diante do descompasso e desafinação entre a realidade normativa e a 

realidade vital dos brasileiros, abordaremos a Lei n. 9.455/97, Lei Anti-tortura, 

iniciando com um breve relato sobre a tortura através de alguns marcos históricos, 

como as antigas civilizações grega e romana, pela sua grandiosa contribuição à 

humanidade; passando pela Idade Medieval, destacando a fase denominada Santa 

Inquisição; o Iluminismo, sem olvidarmos de referenciar Montesquieu, Voltaire e 

Beccaria, vultos que somam suas contribuições contra a tortura e em prol do ser 

humano. Chegaremos à Idade Moderna enfatizando a época da Ditadura Militar e 

finalizaremos na atual era, para a qual adotaremos a denominação consagrada por 

diversos autores, a Pós-Modernidade. 

 

Folheando a história da humanidade, percebemos que mudaram o tempo, 

o cenário, os protagonistas. Mas o enredo continua o mesmo, muito embora protestos 

tenham sido feitos, como o desenvolvido por Beccaria em sua obra intitulada Dos 

delitos e das penas, escrita em 1764, antes da Revolução Francesa, cujos ideais 

humanitários continuam vivos e atuais, razão pela qual abordaremos os aspectos da 

tortura ali expostos. Dando continuidade, analisaremos a tortura como afronta ao 

princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na atual Constituição brasileira. 

Finalizando, teceremos comentários sobre os artigos da Lei n. 9.455/97, através do 

estudo de seus dispositivos legais, e identificaremos os casos de tortura no Piauí, 

ocorridos após o advento da mesma, verificando tão-somente aqueles em tramitação no 

Judiciário. 

 

 

1.2 A DEFINIÇÃO DO TERMO TORTURA 

 

O termo tortura, do latim tortura, significa “suplício, tormento.”9 

“Suplício que se faz sofrer a alguém [...]. Tormentos que, em certos casos, se aplicavam 

                                                           
9 FERREIRA, A. B. de H. Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975, p. 1391. 
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aos acusados, para lhes arrancar revelações [...].”10 “É o sofrimento ou a dor provocada 

por maus-tratos físicos ou morais.”11

 

É de Cesare Beccaria a seguinte assertiva: 

 

Mas que se deve pensar das torturas, esses suplícios secretos que a tirania 
emprega na obscuridade das prisões e que se reservam tanto ao inocente quanto 
ao culpado? [...] Esse meio infame de descobrir a verdade e monumento de 
bárbara legislação dos nossos antepassados [...].12  

 

A Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes (1984), em seu art. 1º, define a tortura como:  

 
Para fins da presente Convenção, o termo ‘tortura’ designa qualquer ato pelo 
qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, 
informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa 
tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta 
pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de 
qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um 
funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por 
sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência.13

 

No mesmo sentido, a Convenção Interamericana para prevenir e punir a 

tortura (1985) assim a define em seu art. 2º: 

 
Para os efeitos desta 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 qualquer outro fim. 
Entender-se-á também como tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de métodos 

                                                           
10 LELLO, J. e LELLO, E. Lello Universal. Dicionário Enciclopédico Luso-brasileiro 4. Porto: Lello e 
Irmão, [19--], p. 1049. 
11 SILVA, De P. e. Vocabulário jurídico. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 821. 
12 BECCARIA, C. Dos delitos e das penas. Trad. Paulo M. Oliveira. 12. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 
1999, p. 47-48. 
13 CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, 
DESUMANOS OU DEGRADANTES (1984). USP Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Disponível 
em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/prisioneiros/convencao_contra_a_tortura.ht
ml>. Acesso em: 8 dez. 2002. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/prisioneiros/convencao_contra_a_tortura.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/prisioneiros/convencao_contra_a_tortura.html
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tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade 
física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica.14

 

Voltaire, em seu Dicionário filosófico, faz a seguinte reflexão sobre a 

definição de tortura: “Embora haja poucos artigos de jurisprudência entre as nossas 

honestas reflexões alfabéticas, impõe-se-nos todavia dizer algo sobre a tortura, também 

chamada interrogatório. Trata-se de  uma estranha maneira de interrogar  as 

pessoas.”15  

 

Segundo Glauco Mattoso, “a tortura pode ser definida como todo 

sofrimento a que uma pessoa é submetida por outra, desde que de propósito da 

segunda e contra a vontade da primeira.”16 José Afonso da Silva define o termo como 

“um conjunto de procedimentos destinados a forçar, com todos os tipos de coerção 

física e moral, a vontade de um imputado ou de outro sujeito, para admitir, mediante 

confissão ou depoimento, assim extorquidos, a verdade da acusação.”17 Para Valdir 

Sznick é “todo sofrimento ou dor física ou mental deliberadamente infligido ao acusado 

por agente da autoridade pública.”18

 

Um dos importantes relatos sobre tortura no Brasil na época da Ditadura 

Militar, intitulado Brasil: nunca mais, esboça a seguinte definição de tortura: 

 

[...] tudo aquilo que deliberadamente uma pessoa possa fazer a outra, 
produzindo dor, pânico, desgaste moral ou desequilíbrio psíquico, provocando 
lesão, contusão, funcionamento anormal do corpo ou das faculdades mentais, 
bem como prejuízo à moral.19

 

                                                           
14 CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR E PUNIR A TORTURA (1985). USP 
Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/oea/convencao_interamericana_para_punir_a_t
ortura.html>. Acesso em: 8 de dez. 2002.  
15 VOLTAIRE. Cartas inglesas, Tratado de metafísica, Dicionário filosófico, O filósofo ignorante. São 
Paulo: Abril, 1978, p. 293. (Os Pensadores). 
16 MATTOSO, G. O que é tortura. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 29. 
17 SILVA, J. A. da. Curso de Direito Consitucional Positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 186. 
18 SZNICK, V. Tortura: histórico, evolução, crime. São Paulo: Leud, 1998, p. 37. 
19 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO (Org.). Brasil: nunca mais. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1986, p. 
282. 
 

http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/oea/convencao_interamericana_para_punir_a_tortura.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/oea/convencao_interamericana_para_punir_a_tortura.html
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Edward Peters, numa visão mais abrangente, afirma que “apesar da 

indignação moral e sentimental que a palavra tortura provoca em fins do século XX, 

sua definição mais abrangente é a legal – ou, pelo menos, a pública.”20 Para o autor, 

atualmente é impossível se chegar a uma definição do termo:  

 
Por ter sido definida de tão variadas formas, a tortura é hoje, sem o uso de uma 
linguagem extremamente precisa, virtualmente impossível de se definir. O 
jornalista que diz que um criminoso raptou e ‘torturou’ sua vítima; a ‘tortura’ 
de uma esposa espancada por um marido brutal; a probidade ambígua do 
sindicalista de Naipaul: ‘A pobreza é tortura, a frustração é tortura’- todos esses 
são exemplos da diminuição do significado do termo ‘tortura’; essa diluição 
chega ao ponto de não englobar nada, ao mesmo tempo que engloba tudo.21  

 

Denisart Dourado, advogado criminalista, afirma que: 

 

[...] entender-se-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos a uma pessoa 
penas ou sofrimentos físicos ou mentais com fins de investigação criminal ou 
por qualquer outro fim, como meio intimidatório, como castigo pessoal, como 
medida preventiva ou como pena. Entender-se-á também como tortura a 
aplicação sobre outra pessoa de métodos técnicos ou científicos tendentes a 
anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física mental, 
embora não causem dor física ou angústia psíquica.22

 

Luciano Oliveira a entende como um plus em relação a outras formas de 

violência. “Ocorre que, em relação a outras formas de violência, a tortura apresenta um 

plus que faz dela um caso especial não comparável às outras: refiro-me ao espetáculo 

do sofrimento físico que lhe é inerente, fonte do conseqüente horror que em geral 

inspira.”23

 

E a Lei n. 9.455/97, em seu art. 1º, ao estabelecer as figuras delituosas da 

tortura, trouxe implícita a sua definição:   

 
Art. 1º Constitui crime de tortura: 

                                                           
20 PETERS, E. Tortura. Trad. Lila Spinelli. São Paulo: Ática, 1989, p. 9. 
21 Ibid., p. 180. 
22 DOURADO, D. Tortura. 2. ed. São Paulo: LED Editora, 2001, p. 135. 
23 OLIVEIRA, 1994, p. 72. 
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I- constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, causando-
lhe sofrimento físico ou mental: 
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 
terceira pessoa; 
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 
c) em razão de discriminação racial  ou religiosa;  
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.24

 

 

1.3 POR QUE A ANÁLISE DOS CASOS DE TORTURA OCORRIDOS NO PIAUÍ      

APÓS O ADVENTO DA LEI N. 9.455/97 

 

A análise dos casos de tortura ocorridos no Piauí, em contraposição à 

Lei n. 9.455/97, encontra sua justificativa, por um lado, na inquietação causada pelo 

fato de assistirmos constantemente pessoas de uma classe menos privilegiada e com 

menor poder aquisitivo, sendo vítimas de aflições físicas e psicológicas, por agentes 

estatais torturadores, e encontrarmos posteriormente estes agentes a zombar da lei e a 

continuar praticando atos degradantes. Por outro lado, pela vivência ao longo de quatro 

anos junto à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Secção Piauí (CDH/OAB/PI), colhendo denúncias e depoimentos de vítimas, 

verificando in loco pessoas torturadas e objetos de tortura, e mais uma vez constatando 

que muitas são as vítimas que não denunciam por medo ou insegurança. 

 

O comprometimento desta autora com a (CDH/OAB/PI) data de 1998, 

quando do engajamento efetivo ao quadro de componentes da mesma. Nesta época, 

cursava a Especialização em Educação em Direitos Humanos, promovida pela 

Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

   

A CDH/OAB/PI atua em diversas áreas, possuindo atendimento na 

própria sede da OAB/PI. Seus membros trabalham gratuitamente em regime de plantão 

                                                           
24 BRASIL. Documentação Civil. Política antidiscriminatória. Crimes de tortura. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Plano Nacional de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria 
Nacional dos Direitos Humanos, 1998a, p. 47. 
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com, pelo menos, duas pessoas responsáveis por cada dia da semana, por algumas 

horas. É claro que também possui falhas, problemas, como qualquer outra, o que não 

será tratado por não ser o objeto do trabalho. 

 

Muitos dos casos que chegam à CDH/OAB/PI são encaminhados à 

Assistência Judiciária da Seccional, situada também no prédio da OAB, ou à Defensoria 

Pública, e são os mais diversificados possíveis: recebimento de seguro decorrente de 

acidentes ocasionados por veículos automotores, separações, divórcios, 

desentendimentos entre casais, dissídios trabalhistas, despejos e até mesmo reclamações 

contra colegas advogados. Neste caso específico, as vítimas são orientadas a procurar o 

Tribunal de Ética e Disciplina (TED). 

 

Vale lembrar que a área de atuação da CDH/OAB/PI está restrita ao 

recebimento e acompanhamento de denúncias de violações aos direitos humanos 

quando ocorrer omissão do poder público competente para tal. À Comissão não 

compete, portanto, tão somente “a defesa de bandidos”. Um exemplo, dentre outros, foi 

o recebimento de representação promovida pela Federação de Associação de Moradores 

e Conselhos Comunitários do Piauí (FAMMC) junto à Comissão, para garantir que os 

ocupantes “sem-teto” da Vila Santo Afonso, bairro Matadouro, na zona norte da 

Capital, não sofressem ameaças de despejos arbitrários promovidos durante a 

madrugada, até julgamento do mérito do processo de desapropriação que se encontra em 

tramitação no Judiciário. O Jornal Diário do Povo, de 28 de abril de 2001, trazia a 

seguinte manchete e reportagem:  

 

Membro da CDH da OAB/PI quer evitar despejo de invasores. O presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Décio Solano, vai marcar uma audiência no Tribunal de Justiça na próxima 
segunda-feira, na tentativa de evitar o despejo das famílias que ocuparam uma 
área de três hectares no bairro Matadouro, zona Norte, em janeiro passado. Ele 
quer uma garantia de que os ocupantes permanecerão no local sem ameaças até 
que o mérito do processo de desapropriação seja julgado, no dia 8 de maio.25

 

De certa forma, a CDH/OAB/PI passou a não se importar mais com o 

“estigma” de “defensores de bandidos”, fruto da história dos movimentos em prol dos 

                                                           
25 SOUSA NETO. Membro da CDH da OAB/PI quer evitar despejo de invasores. Diário do Povo, 
Teresina, p. 7, 28 abr. 2001. 
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direitos dos homens que tiveram uma atuação marcante na época da Ditadura Militar, 

nos anos de 1964 a 1979, em defesa dos prisioneiros políticos. O cenário, no entanto, 

sofreu modificações e com o fim da ditadura os movimentos em prol dos direitos 

humanos convergem para a defesa de direitos não menos relevantes como moradia, 

lazer, educação, trabalho, não-discriminação, meio-ambiente saudável, sem olvidar que 

a defesa de prisioneiros agora refere-se a presos “comuns”, cidadãos do povo, em sua 

grande maioria pobres e com baixo grau de instrução, e não mais a de presos 

“políticos”.     

 

Até 1979, naturalmente, a defesa dos direitos humanos no Brasil significava a 
defesa dos prisioneiros políticos. A partir da Lei de Anistia, os exilados voltam 
ao país e os presos políticos deixam paulatinamente a prisão [...]. A partir dos 
anos 70 e ao longo dos anos 80, ele cresce e se expande por todo o país, 
investindo em novos temas:  ao invés dos presos políticos, seus militantes – aos 
quais vieram se juntar muitos dos ex-exilados e dos anistiados – se voltam para 
os chamados prisioneiros “comuns”, bem como para outros encarcerados 
provenientes das classes populares: loucos, menores etc. De outro lado, o 
movimento se volta para a promoção e reivindicação dos chamados direitos 
sócio-econômicos das classes populares: salário, educação, saúde, habitação, 
incorporando o tema dos direitos humanos à linguagem dos novos movimentos 
sociais que proliferam no Brasil a partir de meados dos anos 70.26    
 

Contudo, modificam-se atores ativos e passivos, mas o cenário da tortura 

permanece, mesmo com alguns pontos peculiares, como a Lei n. 9.455/97. Em algumas 

delegacias de polícia e penitenciárias, quando de uma das visitas rotineiras da 

CDH/OAB/PI, havia cartazes estampados logo na entrada com o seguinte slogan:  

“Torturar é crime. Lei n. 9.455/97”. E nesses mesmos lugares, o “silêncio da noite” é 

rompido pelos gritos de uma vítima sendo torturada por seus algozes. 

 

O despertar para o estudo de casos de tortura no Estado do Piauí surgiu 

de uma viagem da CDH/OAB/PI ao Município de Luzilândia, interior do Piauí, situado 

a 300 quilômetros da capital, Teresina, ocasião em que fomos o presidente da comissão, 

dois seguranças e eu, verificar uma denúncia de tortura praticada pelo Delegado daquele 

município. Colhemos o depoimento de cinco vítimas que narraram e mostraram marcas 

do sofrimento por que passaram naqueles dias de novembro do ano 2000. Na volta, a 

autora perguntava-se: por que a Lei n. 9.455/97 é “rasgada” de tal forma? Passei então a 

                                                           
26 OLIVEIRA, L. Imagens da democracia: os direitos humanos e o pensamento político de esquerda no 
Brasil. Recife: Pindorama, 1995, p. 56. 
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investigar outros casos e o caminho e resultados não têm sido melódicos tal qual a 

Sonata ao Luar de Beethoven; ao contrário, têm sido como o Revolucionário de 

Chopin. 

 

No ano de 1988, tivemos 1 (um) caso denunciado perante a 

CDH/OAB/PI. Em 1999, por medo ou insegurança, não houve registro junto à 

CDH/OAB/PI, mas houve 3 (três) perante a Secretaria de Segurança Pública do Estado 

do Piauí (SSP/PI). O ano 2000 registra 10 (dez) casos denunciados perante a 

CDH/OAB/PI, e 8 (oito) à SSP. Em 2001, foram 11 (onze)  casos junto à CDH/OAB/PI, 

inclusive um tipificado na forma mais grave: a tortura com resultado morte. Em 2002, 

até outubro, foram registrados 7 (sete) casos denunciados à CDH/OAB/PI e 9 (nove) à 

SSP/PI.27  

 

Bem, vem agora a pergunta mais esperada: alguém já foi punido? Não! O 

drama da jornada processual começa exatamente no depoimento da vítima. As 

denúncias ofertadas perante a CDH/OAB/PI são reduzidas a termo através de 

depoimentos, devidamente assinados pelas vítimas ou seus representantes. Das 

denúncias registradas contra policiais militares, são enviadas cópias ao Quartel da 

Polícia Militar para instauração do Inquérito Policial Militar (IPM); as denúncias contra 

policiais civis são encaminhadas à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí 

(SSP/PI), restritos aqui à esfera administrativa. Em ambos os casos, são encaminhadas 

cópias ao Ministério Público Estadual para oferecimento da denúncia. Uma cópia dá 

origem a processo junto à CDH/OAB/PI para acompanhamento. 

 

Muitos dos casos perdem-se no caminho, seja porque a vítima não 

consegue identificar seus agressores, seja por medo de novas represálias ou pelos 

interrogatórios serem eivados de má vontade por parte dos encarregados da apuração 

dos fatos. Os inquéritos, ou processos administrativos, acabam perdidos em uma gaveta 

qualquer, à espera de um caso mais sensacionalista! E os agentes torturadores 

continuam nos mesmos cargos, desempenhando as mesmas funções, quem sabe 

cometendo as mesmas atrocidades e a rir de suas vítimas. 

                                                           
27 SSP/PI. Registros. Corregedoria Geral da Polícia Civil. Divisão de Polícia Administrativa Disciplinar. 
Teresina: SSP/PI, 1999-2002. 
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Dos 29 (vinte e nove) casos denunciados perante a CDH/OAB/PI e 17 

(dezessete) perante a SSP/PI, compreendidos entre janeiro de 2000 e outubro de 2002, 

somente 6 (seis) encontram-se em tramitação no Judiciário, nas Varas Criminais, e 

serão objeto de nossa reflexão.    

 

Enfim, a análise da Lei n. 9.455/97, com o estudo dos casos de 

denúncias de torturas ocorridas no Estado do Piauí e em tramitação no Judiciário, 

encontra sua justificativa em torno de reflexões críticas sobre a legislação e o seu 

cumprimento.     
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2 BREVE HISTÓRICO SOBRE A TORTURA 

 

Nas formas primárias de civilização, em que o Estado ainda não havia 

surgido, predominava a vigência das normas do hábito, regras éticas e morais, as quais 

o homem cumpria dominado por um sentimento religioso, onde cultuava os 

antepassados. O infrator que desrespeitasse as regras da comunidade era punido, pois 

consistia em agressão aos deuses: 

 

O costume toma o lugar da lei, a vendeta é a única maneira de ministrar justiça 
e quase não existe o conceito de crime contra a comunidade. Os crimes do 
homem primitivo são na sua maioria ‘agravos’ ou delitos privados em cuja 
punição nenhuma autoridade pública toma parte. A aceitação do wergeld ou 
preço do sangue é uma prática comum e até atos como o assassínio são 
considerados simples danos causados à família da vítima.28  
 

Em determinadas comunidades tribais, a tortura era praticada como forma 

de iniciação, de passagem à uma vida adulta, ou então usada contra inimigos 

capturados:  

 

Tribos das Guianas iniciavam seus meninos com uma dança de açoitamento; 
aborígenes da Oceania e nativos da África oriental mutilavam os órgão genitais; 
índios norte-americanos penduravam, esfolavam e arrastavam; na Amazônia 
usavam insetos e aracnídeos venenosos. Quanto aos prisioneiros de guerra, eram 
estripados (os astecas arrancavam o coração ainda batendo), retalhados (no Peru 
tiravam nacos aos poucos), escalpelados (os peles-vermelhas também 
arrancavam os olhos e assavam o cara em fogo lento), canibalizados (os 
‘brasilíndios’ iam decepando partes menos vitais e comendo diante da vítima).29

 

 Com o surgimento das primeiras civilizações, entre, aproximadamente, 

3500 e 500 a. C., a tortura passou a ser praticada contra os povos dominados feitos 

escravos. 

 

 A civilização egípcia tinha suas construções como um de seus destaques 

(templos, palácios, túmulos, pirâmides) e utilizava-se, desde o Antigo Império, da mão-

de-obra escrava e dos açoites como uma das formas de tortura.  

 

                                                           
28 BURNS, E. M. História da Civilização Ocidental. Trad. Lourival Gomes Machado, Lourdes Santos 
Machado e Leonel Vallandro. 21. ed. Porto Alegre: Globo, 1977, p. 23. 
29 MATTOSO, 1986, p. 36-37. 
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Sob a direção de um escriba, milhares de escravos e às vezes regimentos de 
soldados eram destacados para cortar e colocar em posição, manualmente, 
enormes blocos de pedra cuidadosamente adornados, primeiro com ferramentas 
de cobre e depois de bronze, e muitas vezes entalhados e pintados de forma 
elaborada.30

 

No segundo milênio a. C., o primeiro Império Babilônico trouxe uma 

coleção de sentenças e regras gravadas em pedras e expostas nos pátios dos templos, 

para o conhecimento e consulta do povo: o Código de Hamurabi, com penas severas e 

degradantes. É a lei regulamentando práticas de tortura, concedendo ao homem o 

direito de punir de forma brutal o seu semelhante. “Por ele, se alguém tira um olho a 

outrem, perderá também um olho; se um osso, se lhe quebrará igualmente um osso 

etc.”31  

 

[...] o famoso código de Hamurabi, o rei babilônico, é hoje tido como não 
sendo mais do que uma revisão do código de Dungi. Posteriormente, esse 
código tornou-se a base do direito de quase todos os povos semitas, babilônios, 
assírios, caldeus e hebreus.32

 

Deve-se ressaltar que, como outras civilizações antigas, a Babilônia 

também era escravocrata. “Os dispositivos do Código incluíam leis sobre escravos.”33 

Mas os castigos reservados aos escravos não eram os mesmos para a classe média e 

muitos dos escravos não passavam de servos que, em razão de dívidas, haviam 

hipotecado sua pessoa.  

 

 

2.1 AS CIVILIZAÇÕES CLÁSSICAS 

 

  A civilização grega começou seu desenvolvimento por volta de 600 a.C. 

A lei escrita surgiu paralelamente às cidades-estados. Os gregos atribuíam grande 

importância à honra e ao status de cidadão. Em processos de litigância, a honra do 

cidadão garantia-lhe privilégios e a credibilidade em sua palavra, ao passo que pessoas 

não cidadãs tinham seu depoimento “tomado” através da tortura.  

                                                           
30 ROBERTS, J. M. O livro de ouro da história do mundo. Trad. Laura Alves e Aurélio Rebello. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2000, p. 117. 
31 NORONHA, E. M. de. Direito Penal 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva,1989, p. 21. 
32 BURNS, 1977, p. 80.  
33 ROBERTS, 2000, p. 94. 
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Os que não possuíam honra constatável nem status de cidadania – os 
forasteiros, os escravos, os que tinham ocupações vergonhosas ou aqueles cuja 
vergonha (atimia) era reconhecida publicamente – não possuíam direito algum, 
nem o direito de não serem coagidos, nem o direito de litigar [...]. O depoimento 
dessas pessoas igualava-se ao dos cidadãos por meio da coerção física.34

   

  Os escravos gregos, de forma geral, podiam ser castigados e torturados 

por seus senhores.  

 

É necessário esclarecer também que, entre os gregos, aceitava-se de forma 
generalizada que os senhores tivessem o poder de punir seus escravos 
corporalmente e que a eles se referissem, às vezes, como andrapoda – ‘gado de 
pés humanos’ – em contraposição a tetrapoda – ‘gado de quatro patas’.35

 

Já a civilização romana destacou-se por seu “corpo” de leis, por suas 

grandes conquistas e também por ser a iniciadora da tortura no Ocidente: 

 

Os romanos empregaram o fogo (tormentum ignis), a fome (tormentum famis), a 
sede (tormentum sitis), o pano com sal na goela (tormentum ex sale et lintes), a 
pendura (tormentum funis vel cordae) e vários animais (tormentum cum capra, 
onde a cabra lambia até descarnar as solas da vítima, previamente esfregadas 
com sal; tormentum cum scarabeo, onde um escaravelho ou outro inseto era 
colocado sobre o corpo da vítima e tampado com um vaso, tal como o rato no 
penico). Usaram diversos tipos de açoite: ferula, com uma só correia; scutica, 
com duas correias entrelaçadas; flagellum, três tiras com nós de osso; 
plumbatae, várias tiras com bolinhas de chumbo e cabo de madeira. Foram 
também mestres no emprego de máquinas como a rota (roda) e o equuleus 
(cavalete) [...]. Entre as penas capitais, serviam-se da decapitação com machado 
ou espada, da precipitação do alto da rocha Tarpéia, do afogamento, das feras 
na arena e da cruz.36  
 

Em Roma também se primava pelo status da cidadania e pela dignidade 

(dignitas). O cidadão romano merecia respeito, estima, honra e possuía temor pela perda 

de tais atributos, pois, neste caso, poderia ser considerado infame e daí vir a sofrer 

torturas.  

 

Quanto aos escravos, as antigas leis romanas previam que estes poderiam 

ser torturados por seus senhores, desde que acusados por algum crime, ou caso 

houvessem praticado algum delito na propriedade daqueles. Posteriormente, também 

podiam ser torturados como testemunhas e em casos pecuniários.  

                                                           
34 PETERS, p. 20-21. 
35 Ibid., p. 24.   
36 MATTOSO, 1986, p. 38-39. 
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Na era pós-Cristo, a perseguição aos cristãos deu à tortura uma nova 

roupagem: devia-se torturar para que a vítima renegass sua fé. “A perseguição aos 

cristãos abriu nova faceta para a tortura probatória: em vez da confissão de um crime, o 

que se exigia era a renegação da fé.”37

 

Os cristãos foram considerados como indivíduos subversivos, ímpios, 

seguidores de religiões ilegais, conseqüentemente “[...] sujeitos à investigação através 

da tortura e a punições vergonhosas e degradantes.”38  

 

Invocando a sua cidadania romana, o apóstolo Paulo conseguiu livrar-se 

de açoites em processo investigativo contra sua pessoa, em julgamento diante das cortes 

romanas de Jerusalém e Cesaréia:  

 

Paulo, acusado de vários crimes, foi trazido diante de um centurião, que se 
propôs a interrogá-lo sob tortura, a fim de elucidar a verdade acerca das 
acusações feitas contra ele. Ao ser amarrado para que fosse chicoteado, Paulo 
perguntou ao centurião: ‘Pode-se açoitar legalmente um homem que, além de 
ser cidadão romano, não é culpado?’. Após verificar a reivindicação de Paulo 
junto a seu superior, o centurião não apenas o libertou, mas também ficou 
bastante preocupado ‘porque Paulo era cidadão romano e fora acorrentado’.39

 

No século II d.C., a sociedade romana dividia-se em duas classes: 

humiliores e honestiores. A classe dos humiliores tornou-se, no século VI d.C. “[...] 

passível dos meios de interrogatório e punições antes adequados apenas a escravos. E 

mesmo os honestiores podiam ser torturados em casos de traição e outros crimes 

específicos, como réus e como testemunhas.”40 A cidadania passou, portanto, a não 

mais oferecer garantias a que alguém não fosse torturado. 

 

O Código de Justiniano e o Digesto regulamentavam as ocasiões em que 

a tortura podia ser praticada entre os romanos. Mas os romanos sabiam que a tortura 

como método de investigação era pouco confiável e tinham receio quanto aos seus 

efeitos. “Além das dúvidas sobre a legitimidade da tortura, os romanos também tinham 

algumas dúvidas sobre o efeito por ela causado nos seres humanos.”41  

                                                           
37 MATTOSO, 1986, p. 40. 
38 PETERS, 1989, p. 34.  
39 Ibid., p. 37. 
40 Ibid., p. 27. 
41 Ibid., p. 46. 
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Do século IV ao VI d.C., as fronteiras romanas foram mescladas ao 

mundo germânico e conseqüentemente suas leis foram-se transmutando. Entre os 

séculos VI e XII operaram-se transformações intelectuais, sociais e legais.  

 

Já no século XII surgiram escolas voltadas ao estudo do direito e as 

antigas leis romanas foram adaptadas às condições sociais da Europa Ocidental. Foi o 

início de uma nova era.   

 

  

2.2 IDADE MEDIEVAL 

 

Com o fortalecimento do Cristianismo, após a queda do Império 

Romano, e o surgimento da Era Medieval, a tortura voltou a ser usada contra os 

declarados infames e os suspeitos de  heresia, com penas severas e degradantes. A 

confissão passou a ser considerada a “rainha das provas”. “Para se conseguir a confissão 

– a rainha das provas – era preciso utilizar-se da tortura – a rainha dos tormentos.”42

 

À medida que o século XII avançava, o direito romano passava a integrar 

as leis européias e a tortura, conseqüentemente, a fazer parte do procedimento legal, 

dentro do contexto da confissão.  

 

Contudo, o procedimento da tortura havia mudado. Era necessário pelo 

menos uma testemunha ocular ou um forte indício de que o acusado havia praticado o 

delito, e que através da tortura poder-se-ia obter uma confissão do réu. Ademais, seria 

pedido ao acusado que confessasse antes de iniciada a sessão. 

 

Ao introduzir-se a tortura no procedimento legal propriamente dito, passou-se a 
exigir, também, que ela ocorresse dentro do contexto da confissão e da 
necessidade de provas [...]. Ela não era, portanto, um meio de se conseguirem 
[sic] provas, mas de se obter uma confissão [...]. Em primeiro lugar, era preciso 
haver pelo menos uma testemunha ocular ou causa provável suficiente de que o 
acusado tivesse cometido o crime; a causa provável era avaliada pelo número de 
indicia específicos, estimados e considerados com base no procedimento aceito. 
Em segundo lugar, quando se decidia aplicar a tortura, o tribunal tinha de estar 
razoavelmente convencido de que, assim, poderia obter uma confissão. Em 
terceiro lugar, seria pedido e implorado ao acusado que confessasse seu delito 
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antes de aplicar-se-lhe a tortura, e para isso mostravam-se a ele os instrumentos 
que seriam utilizados.43  
 

Na segunda metade do século XIII, a inquisição eclesiástica utilizou a 

prática da tortura para descobrir hereges e combatê-los. França, Inglaterra e Alemanha  

recorreram ao direito romano para punir “os ímpios”. A punição, no entanto, passou a 

ser vista como “ato de salvação da alma do condenado”, o suposto infrator devia 

confessar seu crime, seu pecado, através de atos de tortura, para não sofrer as 

lamentações do inferno. Torturava-se para fazer o condenado confessar e para puni-lo. 

Era a Santa Inquisição fazendo vítimas.  

 

O Santo Ofício apenas formalizou e solenizou os linchamentos e massacres, sob 
o nome de auto-de-fé, uma cerimônia onde a cremação dos condenados era 
assistida com torcida igual a dos romanos nas arenas onde os primitivos cristãos 
foram martirizados.44

 

Nossos antepassados honravam com a denominação de “julgamento de 

Deus” as provas de fogo, as de água e óleo fervendo, marcas a ferro quente, provas 

estas que, segundo eles, eram necessárias para revelar a culpabilidade do indivíduo. 

 

Condenados eram submetidos à forca, à decapitação, à expiação na 

“roda”, ao estrangulamento, à morte na fogueira, suplícios os mais variados. Enfim, a 

um “espetáculo de horror” que traduzia a expiação da culpa dos homens. O povo era 

conclamado a assistir às horrendas execuções.  

 

As atrocidades cometidas contra seres humanos estenderam-se ao longo 

dos anos, das formas mais variadas e em toda a Europa Ocidental. Eis que a tortura 

passou a ser praticada indiscriminadamente e em classes outrora isentas. A partir deste 

fato, do aparecimento de outras sanções entre os séculos XVI e XVII – como as galés, 

as casas de correção, a deportação – e do surgimento de um novo sistema de provas que 

colocava a confissão não mais como necessária à punição do agente, muitas vozes 

ecoaram contra a tortura.  
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Século XVII e início do século XVIII. Época do Iluminismo, o 

racionalismo de Descartes e o empirismo de Bacon despertaram os homens para o 

desvendamento da realidade através do conhecimento. Os problemas começaram a ser 

encarados como possíveis de elucidação, de ilustração, e sentimentos como o de 

liberdade e igualdade, já aflorados, passaram a ser cada vez mais defendidos. 

 

O avanço da ciência – passou-se a acreditar firmemente – afastaria todas as 
sombras e instauraria a claridade, a lúcida compreensão. Em lugar do mistério, 
das crendices, da cega submissão à autoridade, seria instalado o primado da 
razão, o reino das luzes. E, se, no plano do conhecimento isso significaria o fim 
da ignorância e da superstição, no plano social e político representaria a base 
para a defesa da liberdade e da igualdade entre os homens. 45

 

Nesse clima, a tortura obteve críticos e, dentre os mais ferrenhos, temos 

Montesquieu, Voltaire e Cesare Beccaria. A partir de suas idéias filosóficas, o mundo 

não foi mais o mesmo.  

 

Charles Louis de Secondat, Senhor de La Brède e Barão de Montesquieu, 

nasceu em uma província parisiense no ano de 1689. Crítico do modelo social e político 

adotado pela França nos séculos XVII e XVIII, uma de suas importantes obras, Do 

espírito das leis, traduz o estudo de diversos institutos como as leis, os costumes, sob a 

análise descritiva e comparativa dos fatos humanos. E é neste contexto da obra de 

Montesquieu, publicada em 1748, que podemos retratar a sua crítica contra suplícios 

cruéis e penas: 

 

Não são necessárias, para conduzir os homens, medidas extremas: deve-se antes 
lançar mão dos meios que a natureza nos deu [...]. 
E se virdes outros países em que os homens são contidos apenas mediante 
suplícios cruéis, considerais ainda que isso vem, em grande parte, da violência 
do governo que usou esses suplícios para punir pequenas faltas.46

 

E mais especificamente contra a tortura, em capítulo próprio: 

 

Tantas pessoas notáveis e tantos belos gênios escreveram contra essa prática, 
que eu não ouso falar depois deles. Atrever-me-ia dizer que ela poderia convir 
nos governos despóticos, onde tudo o que o medo inspira participa do princípio 

                                                           
45 TRUE, G. Introdução. In: MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Trad. Fernando Henrique Cardoso e 
Leôncio Martins Rodrigues. 3. ed. São Paulo: Abril, 1985, p. VIII. (Os Pensadores).  
46 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Trad. Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 97. 
(Série Ouro). 
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do governo; diria também que os escravos entre os gregos e os romanos... Mas 
ouço a voz da natureza gritar contra mim.47

 

François Marie Arouet, Voltaire, nasceu em Paris em 1694. Defensor da 

justiça, inquietavam-lhe todas as causas que pudessem diminuir-lhe o brio. “A idéia de 

justiça foi sempre a base de seus princípios éticos e a paixão principal de sua vida. 

Batia-se por todas as causas que pudessem colocá-la em risco e odiava a intolerância, a 

superstição e o fanatismo.”48 Acreditava numa ordem inerente à natureza e na existência 

de Deus. É tido como um “filósofo teísta, pois acredita na existência de um ser supremo, 

criador de todas as coisas, mas não aceita os demais atributos que a tradição judaico-

cristã confere a Deus. Para ele, o criador de todas as coisas fez o mundo e abandonou-o 

à própria mercê.”49  

 

Dentre outras obras, em seu Tratado sobre a tolerância, relato em defesa 

de Jean Calas, condenado ao suplício da roda, ao estrangulamento e à fogueira, Voltaire 

aborda a Humanidade, a Justiça e a Liberdade, verdadeiro protesto contra castigos e 

penas cruéis, contra os desmandos e intolerância da Igreja e do Estado.  

 

Jean Calas, calvinista, fora acusado de ter assassinado o próprio filho, 

Marc-Antoine, com o auxílio da mulher, da criada, de um irmão e de um amigo da 

vítima. Segundo seus algozes, o motivo foi a não aceitação da família à conversão de 

Marc-Antoine ao Catolicismo. “Não tinham, não podiam ter nenhuma prova contra a 

família; mas a religião enganada fazia as vezes de prova.”50   

 

Os juízes condenaram Calas primeiramente ao suplício da roda, para 

fazê-lo confessar o delito. “Conduzido ao cadafalso, repete que morre inocente. Deitado 

na roda, com braços e pernas quebrados a golpes de barra de ferro, fica lá, com o rosto 

voltado para o céu [...]. Depois é estrangulado, e seu corpo queimado.”51 O fato será 

esclarecido, a sentença reformulada, e Jean Calas e os demais acusados declarados 

                                                           
47 MONTESQUIEU, 2002, p. 104. 
48 CHAUÍ, M. S. Voltaire: vida e obra. In: VOLTAIRE. Cartas inglesas; Tratado de metafísica; 
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50 VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância: a propósito da morte de Jean Calas. Trad. Paulo Neves. São 
Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 8. 
51 POMEAU, R. Introdução. In: VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância: a propósito da morte de Jean 
Calas. Trad. de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p. XIX. 
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inocentes pelo Parlamento francês. A voz de Voltaire bradou contra as injustiças e 

atrocidades cometidas aos seres humanos. 

 

Já Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, nasceu em Milão e foi 

educado em Paris. Interessado pelo estudo da Filosofia, foi um dos principais 

responsáveis pela divulgação de novos princípios da Filosofia Francesa. Sua obra 

clássica intitulada Dei delitti e delle pene52 trata da humanização da pena. “Beccaria é 

um precursor, é um pioneiro da defesa dos direitos humanos. O seu livro é de 1764, tem 

mais de dois séculos, foi escrito antes da Revolução Francesa, e nele já se proclamavam 

e defendiam os direitos do homem.”53  

 

Envolta neste contexto, a França, que possuía o maior corpo de leis sobre 

tortura, a Grande Ordonnance Criminelle de 1670, vê-se em 1789, por seus princípios 

revolucionários, diante da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.  

 

Convenções, Tratados, Leis... parece que a tortura será finalmente 

eliminada. Tristeza! Ela voltará no final da Primeira Guerra Mundial, através de 

métodos evoluídos, passa a ser praticada sem deixar marcas externas.  

 

 

2.3 IDADE MODERNA E PÓS-MODERNA 

   

Após a Revolução Francesa, os Estados foram adquirindo mais e mais 

poderes, chegando ao final do século XIX e início do século XX fortes o suficiente para 

ignorar as leis e cometer desmandos em nome da “necessidade humana”. Desta forma, 

conspirar contra o Estado agora era bem pior que tão-somente contra o cidadão, era a 

nova definição de crime político, consistente em ofensa à nação. 

   

Como forma de combate aos delitos de forma geral e àqueles contra o 

Estado, dois aspectos devem ser considerados para o ressurgimento da tortura: o 

                                                           
52 MORAES, G. Notícia biográfica. In: BECCARIA, C. Dos delitos e das penas. Trad. Paulo M. Oliveira. 
12. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, p. 9. 
53 SILVA, E. L. e. História das penas. Consulex, Brasília, DF, ano 5, n. 104, p. 12, maio 2001. 
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aparecimento de novas forças policias e a interferência política na polícia e órgãos do 

Judiciário. 

 

  Sociedades diferentes formaram polícias específicas. Como exemplo 

podemos citar a americana, criada com base na inglesa, cuja interferência de grupos 

políticos regionais era acentuada, e marcada pela obtenção de provas por meios ilícitos. 

A polícia americana era supervisionada por autoridades políticas locais, ao contrário da 

inglesa que a deixara sob a égide do Judiciário e do Parlamento. 

 

As circunstâncias e a opção levaram à criação de milhares de forças policiais 
independentes nos Estados Unidos; cada uma delas estava ligada a grupos 
políticos locais, servindo, portanto, aos interesses de apenas uma parte da 
população [...]. A lassidão americana em relação às atividades criminais do 
início do século XIX, a grande benevolência da discrição administrativa e 
judicial americanas, a grande liberdade do júri americano comparado ao inglês, 
a admissão de provas obtidas de forma ilegal pelas cortes americanas e as 
fantasias e a inconsistência das sentenças e punições deixavam a polícia 
americana em geral livre para operar como bem quisesse, refreada menos por 
princípios e supervisão judicial que por pressão política e social. 54

 

A tortura não reconhecida oficialmente nos Estados Unidos era usada 

como forma coercitiva de obtenção de provas e influenciava o Judiciário. Devemos 

ressaltar, ainda, que a rigidez dos treinamentos militares desencadeava uma conduta 

mais brutal e desumana por parte dos soldados com relação aos cidadãos. “O soldado é 

antes de tudo alguém que se reconhece de longe; que leva os sinais naturais de seu vigor 

e coragem, as marcas também de seu orgulho: seu corpo é o brasão de sua força e de sua 

valentia [...].”55

 

Não devemos esquecer que, no início do século XIX, surgiu uma 

profissão que se disseminou rapidamente em vários países: a espionagem. A 

espionagem dominou várias nações como França, Inglaterra, Itália, Alemanha. Serviços 

de inteligência militar desenvolveram-se e começaram a tratar de forma cruel 

prisioneiros espiões de outras nações que porventura eram capturados. 
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Mais e mais pessoas comuns, cidadãos que possuíam suas próprias 

convicções ideológicas e políticas eram detidos, torturados e julgados, acusados de 

desenvolver atividades contrárias à nação, tendo por elemento probatório tão-somente a 

palavra de espiões.   

   

  Século XX, eclosão da Primeira Guerra Mundial, presos políticos são 

acusados de atos atentatórios à nação. Após 1929, na Itália fascista, a polícia política 

secreta aplicou a tortura em presos suspeitos de traição ao Estado.  

 

Na Alemanha não foi diferente. A doutrina de Hitler, líder do Partido 

Nacional Socialista, tornava o Estado e o Direito subordinados ao povo, Volk.  

 
O partido usava o Estado em nome do Volk recém e exclusivamente definido. À 
comunidade do Volk – a Volksgemeinschaft ou Volksgenosse – imputava-se uma 
sabedoria suprema e um desejo único. Ele era, ostensivamente, o elemento que 
valorizava tanto o Estado quanto o partido. O povo, em sentido geral e abstrato 
– o Volkstum –, representava os valores mais altos e mais exclusivos, a 
preservação de toda a honra, e o significado supremo para cada pessoa. O 
indivíduo não possuía identidade nem valor fora do Volk.56

 

As bases estruturais do Direito foram modificadas em nome do povo e 

Estado e aquilo que não servia ao povo alemão não era Direito. Em 1942 usavam sem 

qualquer problema o denominado “terceiro grau” em interrogatórios. “O terceiro grau 

devia incluir uma dieta à base de pão e água, confinamento, exercícios extraordinários, 

celas ocultas, privação de sono e espancamento.”57 Os métodos de tortura utilizados 

pela doutrina de Hitler e os horrores causados foram incomensuráveis.  

 

Após a eclosão da Segunda Grande Guerra, uma outra batalha veio à 

tona: a da erradicação da tortura através de denúncias à população. Devemos ressaltar o 

papel importante dos engajados na defesa dos direitos humanos no combate às práticas 

de tortura em todo mundo e da Anistia Internacional.  

 

Em 1972, a Anistia Internacional publicou relatório sobre a tortura no 

Brasil e oficializou sua Campanha pela Abolição da Tortura. Outros relatórios 

seguiram-se, como o de 1973, que denunciava tortura na Turquia; o de 1976 no Irã e 
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Nicarágua; o de 1980 na Argentina. Em 1977 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Mas a 

Paz ainda não se faz presente, e o trabalho continua. 

 

   

2.4 A TORTURA NO BRASIL 

 

Fazendo um breve retrocesso na história brasileira, podemos relembrar a 

época da escravidão, ao longo dos Séculos XVI a XIX, onde os escravos capturados na 

costa de Guiné e Cabo Verde começavam sua via crucis sendo presos pelo pescoço a 

um libambo. No porto de embarque, eram batizados com a gravação, a ferro quente, de 

uma pequena cruz, símbolo do Cristianismo, em cada lado do peito. 

 

Nos navios, amarrados com ferros, amontoavam-se em pequenas e baixas 

áreas que os obrigavam a sentar entre as pernas uns dos outros sem poderem mudar de 

posição, e ali mesmo faziam suas necessidades fisiológicas. Muitos não resistiam à 

viagem. A alimentação era inadequada, geralmente feijão, milho, farinha, e um tipo de 

peixe “nóxio”. A água era racionada e quente. Ao chegarem ao Brasil, desembarcavam 

completamente nus no Valongo, famoso mercado de escravos, situado no Rio de 

Janeiro, e ali eram comercializados.58 A tortura continuava nas casas de seus senhores, 

sob as mais variadas formas de castigos físicos.  

 

No século XVIII, os historiadores são unânimes em afirmar que o tráfico 

escravagista para o Brasil foi ainda maior e, mesmo após a abolição da escravatura, 

negros continuaram a ser desembarcados ilegalmente no Rio de Janeiro.59

 

 No século XX, a tortura fez novas vítimas; não mais os escravos, mas o 

mundo pós-guerra fez eclodir inúmeras atrocidades contra prisioneiros políticos. A 

tortura física e a psicológica foram indiscriminadamente aplicadas no Brasil na época da 

ditadura militar, nos anos 60 e 70. “Nos anos da ditadura militar no Brasil, centenas de 
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opositores do regime foram espancados em repartições públicas. Muitos foram 

mortos.”60  

 

Alguns familiares dos presos políticos até hoje sofrem a tortura 

psicológica na busca incessante de seus parentes desaparecidos. Instrumentos de tortura 

foram muito utilizados e aperfeiçoados: o “pau-de-arara”, o “afogamento”, a “cadeira 

do dragão”, a “geladeira”, dentre outros.61

 

Adotada e proclamada através da Resolução n. 217 A (III) da Assembléia 

Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos surgiu como forma de coibir as atrocidades praticadas no mundo pós-

guerra, consagrando em seu Artigo V que “ninguém será submetido a tortura, nem a 

tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.”62

 

Em 1984, foi aprovada pela ONU a “Convenção contra a tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”. Em 1985 a OEA aprovou a 

“Convenção Interamericana para prever e punir a tortura”. Já em 1988, a Constituição 

Federal do Brasil estabeleceu em seu art. 5º, XLIII, que fosse editada a legislação 

especial contra a prática da tortura. Foi aprovada, então, a Lei n. 9.455/97, objeto deste 

estudo, analisada em capítulo próprio.  

 

Século XXI, a legislação por si só parece não estar produzindo efeitos, 

pois a tortura continua sendo praticada, fazendo-se necessária a colaboração da 

sociedade para o seu cumprimento. 

 

A tortura pode ser abolida. O que falta é a determinação da sociedade de não 
admitir que a tortura seja praticada no país. Não basta alguns defensores dos 
direitos humanos tentarem pressionar o governo para que proíba efetivamente a 
tortura. Tal pressão tem de vir da sociedade como um todo. Em última análise, 
os cidadãos da nação têm de responder pelos atos – e pela falta de atos – do seu 
governo.63
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3 ASPECTOS DA TORTURA NA OBRA DE BECCARIA 

 

Influenciado por Diderot, D’Alembert, Hume, Rosseau, Montesquieu, a 

obra de Cesare Bonesana é um verdadeiro protesto contra julgamentos secretos, torturas 

e penas infamantes aplicadas aos possíveis agentes delituosos. 

 

O tratado Dos Delitos e das Penas é a Filosofia Francesa aplicada à Legislação 
Penal: contra a tradição jurídica, invoca a razão e o sentimento; faz-se porta-
voz dos protestos da consciência pública contra os julgamentos secretos, o 
juramento imposto aos acusados, a tortura, a confiscação, as penas infamantes, 
a desigualdade ante o castigo, a atrocidade dos suplícios; estabelece limites 
entre a justiça divina e a justiça humana, entre pecados e os delitos; condena o 
direito de vingança e toma por base do direito de punir a utilidade social; 
declara a pena de morte inútil e reclama a proporcionalidade das penas aos 
delitos, assim como a separação do poder judiciário e do poder legislativo.64

 

Beccaria, ao repelir a tortura, aponta quatro motivos para sua aplicação: 

descobrir a verdade sobre um crime; esclarecer as contradições em que o ofensor caiu 

nos interrogatórios; descobrir se é o indivíduo culpado de outros crimes e descobrir 

cúmplices; e purgar  a infâmia. 

 

A tortura usada para descobrir a verdade sobre um crime é por demais 

ultrajante. Consagra Beccaria o princípio de que ninguém poderá ser considerado 

culpado antes de sentença condenatória do juiz, inclusive catalogado na atual Magna 

Carta brasileira no art. 5º, inciso LVII. Desta forma, não é permitido pré-julgar um 

criminoso, torturando-o. Aqui, a tortura é um meio de comprovar a fraqueza ou 

robustez de um homem. Pela tortura, condena-se não “o criminoso”, mas “o fraco”; e 

absolve-se não “o inocente”, mas “o robusto”, de melhor compleição física: 

 

A lei que autoriza a tortura é uma lei que diz: ‘Homens resisti à dor. A natureza 
vos deu um amor invencível ao vosso ser, e o direito inalienável de vos 
defenderdes; mas eu quero criar em vós um sentimento inteiramente contrário; 
quero inspirar-vos um ódio de vós mesmos; ordeno-vos que vos torneis vossos 
próprios acusadores e digais enfim a verdade ao meio das torturas que vos 
quebrarão os ossos e vos dilacerarão os músculos...’ 
Esse meio infame de descobrir a verdade é um monumento da bárbara 
legislação dos nossos antepassados, que honravam com o nome de julgamento 
de Deus as provas de fogo, as de água fervendo e a sorte incerta dos 
combates.65  
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Em meio a atos de tortura, é óbvio que o mais fraco logo confessará 

delitos que não praticou, ao passo que o mais forte, uma vez culpado, e sabendo que se 

resistir a tais atos será considerado inocente e libertado, usará de sua compleição física 

para livrar-se das acusações que lhe são impostas:  

 

O inocente exclamará, então, que é culpado, para fazer cessar torturas que já 
não pode suportar: e o mesmo meio empregado para distinguir o inocente do 
criminoso fará desaparecer toda diferença entre ambos. 
A tortura é muitas vezes um meio seguro de condenar o inocente fraco e de 
absolver o celerado robusto. É esse, de ordinário, o resultado terrível dessa 
barbárie que se julga capaz de produzir a verdade, desse uso digno dos canibais 
[...]. Com efeito, o inocente submetido à tortura tem tudo contra si: ou será 
condenado, se confessar o crime que não cometeu, ou será absolvido, mas 
depois de sofrer tormentos que não mereceu. 
O culpado, ao contrário, tem por si um conjunto favorável: será absolvido se 
suportar a tortura com firmeza, e evitará os suplícios de que foi ameaçado, 
sofrendo uma pena muito mais leve. Assim, o inocente tem tudo que perder, o 
culpado só pode ganhar.66

 

A justificativa dos suplícios aplicados está na relação de poder, como 

“fonte reveladora da verdade”. O mais forte, o governante ou soberano, tinha ampla 

liberdade para usufruir do acusado da forma que lhe aprouvesse, no intuito de chegar à 

verdade. Como se a verdade só viesse à tona através de torturas:  

 

Para explicar o emprego do suplício como penalidade, não faltam razões gerais 
e de algum modo externas, que esclarecem a possibilidade e a longa 
persistência das penas físicas, a fraqueza e o caráter bastante isolado dos 
protestos feitos. Mas, sobre esse fundo, é preciso fazer aparecer sua função 
precisa. O suplício se inseriu tão fortemente na prática judicial, porque é 
revelador da verdade e agente do poder. Ele 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.67

 

Quantos inocentes foram injustamente condenados sob tortura, no 

passado longínquo e no presente? Vale a pena lembrarmos a época da ditadura militar 

onde muitos pagaram um preço não devido e outros ainda sofrem a perda dos entes 

queridos. Quantos também se sentiram inúteis e sofreram por não poderem ajudar 
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àqueles que, de menor compleição física, não resistiam aos tormentos que lhes eram 

infligidos?  

 

Depoimentos apresentados na obra Brasil: nunca mais, pelos que 

sobreviveram às torturas, referem-se a pessoas tidas como “desaparecidos políticos” 

que na verdade, mesmo alguns sem provas concretas, foram executados ou não 

resistiram ao horror das “geladeiras”, “paus-de-arara”, “choques elétricos”, surras, 

dentre outros. 

  

Na residência que serviu como centro clandestino de torturas em Petrópolis [...] 
Inês Etienne Romeu viu pessoas que são consideradas ‘desaparecidas’ e ouviu 
referências sobre outras [...]. Dr. Pepe confirmou-me que seu grupo ‘executara’ 
Carlos Alberto Soares de Freitas, por cuja prisão, ocorrida em fevereiro [...] 
fora responsável. Disse-me que seu grupo não se interessa em ter líderes presos 
e que todos os ‘cabeças’ seriam sumariamente mortos, após interrogatórios. 
Contou ainda que Marilena Vilas Boas Pinto estivera também naquela casa e 
que fora, como Carlos Alberto Soares de Freitas, condenada à morte e 
executada [...] o ex-deputado Rubens B. Paiva teve o mesmo fim, embora não 
fosse intenção do grupo matá-lo. Só queriam que ele confessa-se mas, no 
decorrer das torturas, Rubens Paiva morreu. A morte do ex-deputado foi 
considerada pelo Dr. Pepe como ‘uma mancada’. 68

 

O Dossiê Herzog, além de um relato sobre o assassinato sob tortura do 

jornalista Vladimir Herzog, retrata também que o mais frágil é quase sempre incapaz de 

resistir:  

 

[...] sabiam que fatalmente Vlado seria levado também. Sabiam também das 
torturas, mas, admitir o que os torturadores quisessem, para se livrar do 
suplício, era atitude incompatível com o temperamento e o caráter de Vlado. 
Sua disposição era de resistir. 
Agora, Vlado morto, Clarice se recrimina, porque acha que não discutira o 
suficiente com ele, que não procurara, como devia, demovê-lo daquela 
disposição.69  
 

Em Estação Carandiru, Dráuzio Varella relata sua experiência pessoal 

resultante de seu relacionamento com os presos, através de sua profissão de médico em 

um dos maiores presídios do Brasil, a Casa de Detenção de São Paulo, desativada em 

2002. Podemos, através do depoimento de um presidiário cognominado “Santão”, 

verificar a ocorrência deste aspecto da tortura abordado por Beccaria: 

                                                           
68 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO (Org.), 1986, p. 261-262. 
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Quando era preso na rua, os policiais não acreditavam que um mulato forte 
daqueles, revoltado e sem uma orelha fosse menor de idade e o encaminhavam 
para o DEIC, como os adultos: 
- Ficava recolhido no meio das feras, apanhando da polícia que queria meus 
crimes e eu só tinha trombadinha, furto de loja e cavalo louco, que era arrancar 
a carteira da mão da pessoa no momento em que ela ia pagar alguma coisa [...]. 
Aos dezesseis anos, dependurado de cabeça para baixo em cinco sessões de 
pau-de-arara no presídio do Hipódromo, tomou a decisão de mudar de vida. 
- Nessa aí eu falei: preciso fazer alguma coisa mais grave para ter o que dar 
para os homens na próxima vez que eles me pendurar.70  
 

O segundo motivo apontado por Beccaria é a tortura para esclarecer 

contradições em que o indivíduo caiu durante os interrogatórios. Ao ser torturado para 

tal fim, o acusado sofre duas vezes. Ora, o medo que perturba o ser humano quando da 

verificação do “arsenal” de instrumentos de tortura a que vai ser submetido e do 

julgamento que lhe vai ser imposto, faz com que o acusado caia constantemente em 

contradições. “Poder-se-ia crer que as contradições, tão ordinárias no homem, ainda 

mesmo quando este tem o espírito tranqüilo, não se multiplicarão nesses momentos de 

perturbação, nos quais a idéia de escapar a um perigo iminente absorve toda a alma?”71

 

Em Letras de liberdade, obra da qual participam sentenciados do 

Complexo Carandiru, o relato de um dos presos bem retrata este motivo:  

 

Os policiais se revezavam para me olhar pela grade e os comentários no plantão 
é que eu tinha roubado o empresário do R.C. Às 16 horas, um velho policial 
encostou-se à grade e me disse: 
- Olha, maluco. Vai pensando em tudo o que fez e escrevendo aqui nesta folha 
para ver se bate como os nossos positivos. Temos 32 assaltos a apartamentos e 
12 são de personalidades. Você já tá envolvido até o pescoço, e seu parceiro já 
era...    
No outro dia pela manhã, requisitado na Chefia, fui direto para a sala do pau. 
Rasgaram o que restava de minhas roupas e me enfaixaram. Quando subi de 
‘frango assado’ é que começou a ‘conversa’. Já tinham os positivos, mas 
queriam me bater. Fui desacordado com choques e pauladas umas três vezes, e 
acordei deitado no chão na sala de pau com as faixas enroladas nas minhas 
pernas. Sangue e vômito se misturavam pelo meu corpo.72   
 

Atualmente ainda é comum verificarmos contradições entre as 

declarações prestadas por um acusado durante a fase do Inquérito Policial, perante a 
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autoridade competente, e as prestadas em audiência perante o juiz. A maioria dos 

acusados alega que aquelas declarações primeiras foram fruto de ameaças e torturas. 

 
A investigação policial precisa se desvincular de uma idéia errada, 
ultrapassada, de que se deve insistir em arrancar a confissão por ser ela 
relevante. Qualquer investigação que concluir no exclusivo esteio da confissão 
do suspeito configura trabalho que deixa muito a desejar. Por conseguinte 
devem os trabalhos apuratórios ser robustecidos por outros elementos 
comprobatórios, a fim de que o juiz possa aferir sobre a procedência ou 
improcedência de tais retratações, que muitas vezes são maldosas.73  
 

O terceiro motivo apontado por Beccaria é o tormento para o indivíduo 

confessar um delito e para descobrir cúmplices. Naturalmente, se um homem está sendo 

torturado para confessar um delito, confessará tantos quantos o torturador o acuse e 

também facilmente acusará outras pessoas, verdadeiros inocentes ou culpados. 

 

[...] submeter um acusado à tortura, para descobrir se ele é culpado de outros 
crimes além daquele de que é acusado, é fazer este odioso raciocínio: ‘Tu és 
culpado de um delito; é, pois, possível que tenhas cometido cem outros. Essa 
suspeita me preocupa; quero certificar-me; vou empregar minha prova de 
verdade. As leis te farão sofrer pelos crimes que cometeste, pelos que poderia 
cometer e por aqueles dos quais eu quero considerar-te culpado.’74 

 

No Brasil ditatorial, as vítimas eram obrigadas a falar através de torturas 

e quando não se conseguia tal “trunfo”, usava-se o recurso de fazer com que um 

prisioneiro convencesse o outro a falar. Um exemplo é a carta ao juiz-auditor de São 

Paulo, escrita por Marlene de Souza Soccas, de 35 anos, dentista, em 1972, transcrita 

em Brasil: nunca mais:  

 

[...] Supunham que eu estivesse ligada a Marcos Sattamini Pena de Arruda, 
geólogo, que há mais de um mês havia sendo torturado. Levaram-me à sala de 
torturas [...]. Disseram: ‘Obrigue-o a falar porque a Gestapo não tem mais 
paciência e, se um de vocês não falar, nós o mataremos e a morte dele será de 
sua responsabilidade’. Não falamos, não por heroísmo, mas porque nada 
tínhamos a falar[...].75  
 

A obra Dossiê Herzog também traz outro exemplo: 
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[...] o interrogador mandou que tirássemos os capuzes [...]. Ele nos pediu que 
disséssemos ao Vladimir ‘que não adianta sonegar informações’. Tanto eu 
como Duque Estrada de fato aconselhamos Vladimir a dizer o que sabia, 
inclusive porque as informações que os interrogadores desejavam ver 
confirmadas já tinham sido dadas por pessoas presas antes de nós. Vladimir 
disse que não sabia de nada e nós dois fomos retirados da sala [...] podíamos 
ouvir nitidamente os gritos, primeiro do interrogador e depois de Vladimir. 
Ouvimos também quando o interrogador pediu que lhe trouxessem a 
‘pimentinha’ e solicitou ajuda de uma equipe de torturadores [...].76

 

Depoimentos de presidiários do Carandiru retratam a sessão de 

investigação sob tortura para confessar e descobrir cúmplices:  

 

[...] Marlon roubou um sobrado, em Pinheiros. Deu azar, a casa era de um 
investigador de polícia. Foi preso e pendurado de cabeça para baixo para contar 
onde estavam os objetos roubados, a esta altura já vendidos:  
- Numa boca de fumo na favela da Mimosa, perto da Fernão Dias, para um 
elemento que atendia pelo vulgo de Bom Cabelo. 
Para sair do pau-de-arara sem entregar Bom Cabelo que pertencia a um grupo 
fortemente armado, Marlon preferiu dar o nome do autor da morte de 
Escovão.77  
 

Muitas vezes as vítimas são torturadas para confessar até o que não 

praticaram:  

 

A polícia chegou enquanto ele dormia. Ainda quis alcançar a arma, mas não 
deu tempo. Nunca imaginou ser preso com tanta facilidade:  
- Sofri dez dias no pau-de-arara, meia hora por dia. Teve dia que me 
penduraram duas vezes. Eles queriam bastante coisa, até o que eu não devia. 
[...] só de assalto a banco, que eu nem cheguei cometer, eles queriam que eu 
assinasse oito. Confessei só o que devia, menos quatro homicídios que ficaram 
de fora.78  
 

Já a tortura usada como forma de purgar a infâmia, o último motivo 

apontado por Beccaria, é ainda mais infamante. A infâmia é definida por De Plácido e 

Silva como: 

 

[...] do latim infamia (má fama, má reputação), em sentido geral  quer significar 
a perda da fama ou da honra, ou, mesmo, a lesão à honra ou à reputação. 
Neste sentido, então, considera-se a infâmia como resultante da prática de atos 
ou de ações torpes, que trazem o descrédito ao agente, ou da condenação por 
crimes ditos infamantes.79
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É ato torpe, vil, abjeto, mas mais ainda é usar da tortura para “purificar” 

um homem declarado infame pelas leis.  

 
A infâmia é um sinal da desaprovação pública, que priva o culpado da 
consideração, da confiança que a sociedade tinha nele e dessa espécie de 
fraternidade que une os cidadãos de um mesmo país. 
Como os efeitos da infâmia não dependem absolutamente das leis, é mister que 
a vergonha que a lei inflige baseie na moral, ou na opinião pública.80  
 

A infâmia pode ser dividida em infâmia de fato e de direito. A primeira, 

infamia facti, é resultante de ações torpes, do modo desonesto da pessoa proceder, o 

que acarreta descrédito ou perda de sua reputação. Já a infâmia de direito, infamia juris, 

“é a que resulta da condenação por crimes considerados infames, tais como o 

homicídio, o perjúrio, a heresia, sodomia, adultério, lenocínio, etc., quando a própria 

condenação assim o declara ou o considera em face de profissão torpe exercida pelo 

condenado.”81  

 

Um homem declarado infame pelas leis se torna puro porque confessa o crime 
enquanto lhe quebram os ossos? Poderá a dor, que é uma sensação, destruir a 
infâmia, que é uma combinação moral? [...] 
A infâmia não é um sentimento sujeito às leis ou regulado pela razão. É obra 
exclusiva da opinião. Ora, como a tortura torna infame aquele que a sofre, é 
absurdo que se queira lavar desse modo a infâmia com a própria infâmia.82  
 

As penas infames ou infamantes, consideradas juridicamente aquelas que 

“não tendo o caráter de corporal, isto é, não afetando a integridade do corpo nem a 

liberdade corporal, atinge a honra do condenado”83, tinham por objetivo marcar o ser 

humano com a desonra, pois o condenado era obrigado a usar sinais que atestassem a 

desonra, como, por exemplo, baraços, vestimentas especiais, declarações de infâmia, 

sambenitos (hábito em forma de saco, de baeta amarela e vermelha, que se enfiava pela 

cabeça e que se vestia aos penitentes que iam ser queimados nos autos-de-fé )84. 
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O infame podia ser torturado para confessar a infâmia e recebia várias 

espécies de condenação, tais como a crucificação, muito utilizada na Grécia e Roma 

antigas, morte na roda-viva, na fogueira e outros.  

 

Bem necessário é evitar que se punam com penas corporais e dolorosas certos 
delitos fundados no orgulho e que fazem dos castigos uma glória. Tal é o 
fanatismo, que só pode ser reprimido pelo ridículo e pela vergonha [...] 
As penas infamantes devem ser raras, porque o emprego demasiado freqüente 
do poder da opinião enfraquece a força da própria opinião.85  
 

Como é possível observar, não é por falta de protestos que a tortura 

continua a existir nos dias atuais. O pensamento de filósofos como Voltaire, Beccaria e 

Montesquieu em muito contribuíram para a contenção da tortura. Atualmente, somam 

esforços outras vozes como, por exemplo, o Movimento Nacional de Direitos Humanos 

(MNDH), Comissões de Direitos Humanos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

com o mesmo objetivo de erradicação da tortura, o que não é tarefa fácil. Mudam as 

leis escritas, os ordenamentos jurídicos mas ainda não foram extirpados da sociedade e 

dos indivíduos comportamentos injustos, infames e torpes, como a tortura. 

 

A obra de Cesare Beccaria continua viva e suas indignações ali 

externadas convergem com as atuais. 

  

O primeiro protesto contra esse ordenamento de atrocidades, contra a pena de 
morte e contra a ignomínia das cadeias de antanho, vem inspirado no 
humanitarismo dos enciclopedistas, em Voltaire, em Rosseau, em 
Montesquieu. Foi o grito, que ainda hoje ressoa, saído das páginas imortais 
desse pequeno grande livro – Dos Delitos e das Penas – do nunca assaz 
louvado Cesare Bonesana, marquês de Beccaria, cuja atualidade é tanto mais 
consagradora quando se estuda, na ciência penal de nossos dias o movimento 
que se avoluma no sentido da abolição das próprias prisões, com o encontro de 
substitutivos ou alternativas para manifestar a reprovação da sociedade contra o 
crime.86  
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4 TORTURA: UMA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 

O termo dignidade deriva do latim dignitas, podendo ser entendido 

como:       

 

Derivado do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em regra se entende a 
qualidade moral, que, possuída por uma pessoa, serve de base ao próprio 
respeito em que é tida. Compreende-se também como o próprio procedimento 
da pessoa, pelo qual se faz merecedor do conceito público [...] em sentido 
jurídico, também se entende como a distinção ou honraria conferida a uma 
pessoa, consistente em cargo ou título de alta graduação [...]87

 

  Vimos que seu significado é bastante variado. É com o estoicismo que o 

termo dignidade vai aflorando. Segundo os estóicos, o homem, mesmo dotado de 

instintos, possui fatores que o distinguem de outros animais, como a razão e a vontade. 

E, através do domínio de seus instintos pela vontade racional, integram a Razão 

Universal, que é a Natureza. 

 

Os estóicos afirmavam a existência de uma Razão Universal ou Inteligência 
Universal, que produz e governa toda a realidade, de acordo com um plano 
racional necessário, a que davam o nome de Providência. O homem, embora 
impulsionado por instintos como os animais, participa da Razão Universal 
porque possui razão e vontade.88  

 

Os homens são iguais, participam da racionalidade universal através da 

ratio, ordenação de idéias, pensamentos, compreensão, vontades. “Com efeito, o 

estoicismo parece reconhecer pela primeira vez um fundamento comum para a 

igualdade entre os homens que é precisamente a ‘reta razão’ que a todos é dada 

igualmente.”89

 

Na Antigüidade, o termo compreende o sentido de honraria, concedida a 

nobres ou àqueles que pertenciam a castas privilegiadas, enfatizando a posição social do 

indivíduo. “Concebida nestes termos, a dignidade possui nitidamente uma dimensão 
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‘quantitativa’ no sentido de que um indivíduo pode possuir maior ou menor grau de 

dignidade frente aos demais.”90

 

  Com a doutrina cristã, o termo ganhou novas dimensões, passando a 

destacar que todos são iguais, pois são filhos de Deus, e, por isso, merecem ser tratados 

de forma idêntica, digna.  

 

Ora, o cristianismo, ao contrário, ao atribuir uma estrutura espiritual idêntica a 
todos homens, introduz uma dimensão ‘qualitativa’ [...] Por isso, na fé cristã 
cada homem, independentemente de sua origem ou situação social, seria 
intrinsecamente valioso e indistintamente digno de respeito.91

 

  Na Era Moderna, o conceito de dignidade recepcionou a noção de 

autonomia, principalmente com as idéias implantadas por Kant, que trabalha a liberdade 

ligada à autonomia: 

 

Definindo o direito natural como o direito que todo homem tem de obedecer 
apenas à lei de que ele mesmo é legislador, Kant dava uma definição de 
liberdade como autonomia, como poder de legislar para si mesmo. De resto, no 
início da Metafísica dos costumes [...] afirmara solenemente [...] que, uma vez 
entendido o direito como a faculdade moral de obrigar outros, o homem tem 
direitos inatos e adquiridos; e o único direito inato, ou seja, transmitido ao 
homem pela natureza e não por uma autoridade constituída, é a liberdade, isto é, 
a independência em face de qualquer constrangimento imposto pela vontade do 
outro, ou, mais uma vez, a liberdade como autonomia.92

 

Os seres humanos, sujeitos transcendentais, são livres, autônomos para 

escolher de forma consciente como agir, como viver. 

 

Na perspectiva kantiana a dignidade humana se funda, então, no próprio lugar 
que o homem ocuparia na hierarquia dos seres [...] Na perspectiva do 
cristianismo a dignidade se funda, antes de mais nada, numa representação 
teológica da natureza humana [...]. Já para Kant, a dignitatis hominis se alicerça 
na própria autonomia do sujeito, isto é, nesta capacidade especificamente 
humana de se submeter às leis oriundas de sua própria potência legisladora e de 
formular um projeto de vida de forma consciente e deliberada. E é, pois, nesta 
autonomia, que reside o próprio conceito fundador da idéia de humanidade.93  
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 Atualmente, na época que ousamos denominar Pós-Moderna, a dignidade 

alcança além de consideração e respeito, a concretização de valores e direitos.  
   

[...] a dignidade é, acima de tudo, uma categoria moral que se relaciona com a 
própria representação que fazemos da condição humana, ou seja, ela é a 
qualidade ou valor particular que atribuímos aos seres humanos em função da 
posição que eles ocupam na escala dos seres.94  
 

A dignidade é valor supremo, é o “eixo” em torno do qual “giram” 

direitos e garantias.  

 

A dignidade da pessoa humana é o valor constitucional supremo que agrega em 
torno de si a unanimidade dos demais direitos e garantias fundamentais do 
homem [...]. Daí envolver o direito à vida, os direitos pessoais tradicionais, mas 
também os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos educacionais, 
bem como as liberdades públicas em geral.95  

 

 

4.1 O CONCEITO DE DIGNIDADE HUMANA: CONCEPÇÕES 

 

  O conceito de dignidade humana pode ser estudado, didática e 

historicamente, a partir de três concepções: a individualista-burguesa, a 

transpersonalista e a personalista.96  

  

 A concepção individualista-burguesa estabelece que a função do Estado 

é a de manter as condições de funcionamento do mercado para que os indivíduos 

possam ali auferir bem-estar e riquezas. “Caracteriza-se o individualismo pelo 

entendimento de que cada homem, cuidando dos seus interesses, protege e realiza, 

indiretamente, os interesses coletivos.”97  

 

Esta teoria prioriza o indivíduo, reduzindo a função do Estado à defesa 

das liberdades individuais. Aqui, o conceito de dignidade humana aparece bastante 

                                                           
94 RABENHORST, 1999, p. 15. 
95 BULOS, 2001, p. 149. 
96 FARIAS, E. P. de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a 
liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1996, p. 47.  
97 SANTOS, F. F. dos. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: uma análise do inciso 
III, do art. 1º, da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 29. 
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simplório e limitado, refletindo as características do liberalismo burguês, sinônimo de 

bem-estar individual.  

  

 A concepção transpersonalista, ao contrário da primeira, assegura a 

importância e prevalência dos interesses e valores da coletividade sobre os dos 

indivíduos.  

 

Já com o transpersonalismo [...] é realizando o bem coletivo, o bem do todo, 
que se salvaguardam os interesses individuais; inexistindo harmonia 
espontânea entre o bem do indivíduo e o bem do todo, devem preponderar, 
sempre, os valores coletivos.98  
 

A dignidade humana consoante tal concepção, fundamenta-se, portanto, 

no social, sinônimo de bem-estar coletivo. 

  

 Já a concepção personalista nega as duas outras correntes, não 

priorizando nem o indivíduo, nem o todo. Segundo esta concepção, deve sempre existir 

uma compatibilização entre o indivíduo e a coletividade, que será alcançada através da 

ponderação de valores em cada caso concreto.  

 

Essa compatibilização será alcançada caso a caso mediante ponderação na qual 
se avaliará o que toca ao indivíduo e o que cabe ao todo. Reconhece-se, assim, 
que a harmonia da ordem social com o bem de cada indivíduo está mediatizada 
pelo valor da pessoa humana.99

 

Mediante a análise de cada caso, suas circunstâncias, chegaremos a uma 

solução do que compete ao indivíduo e à coletividade, e dignidade alcança o sinônimo 

de bem-estar individual e coletivo.  

 

 A árdua tarefa dos doutrinadores tem sido chegar a um conceito de 

dignidade da pessoa humana, pelo simples fato de entenderem o termo em constante 

transformação para adequar-se ao evoluir social. Dúvidas não restam, no entanto, no 

que tange ao seu caráter intrínseco, universal e irrenunciável. 

 
A dignidade da pessoa humana põe-se na lágrima vertida sem pressa, sem prece 
e, principalmente, sem busca de troca. Tal como se tem no pranto de Antígona, 

                                                           
98 SANTOS, 1999, p. 30. 
99 FARIAS, 1996, p. 48. 
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a dignidade não provoca, não intimida, não se amedronta. Tem ela a calma da 
Justiça e o destemor da verdade. É por isso que Antígona representa a dignidade 
do homem para além da vida, a que se acha sem rebuços nos momentos 
extremos da experiência humana e nos quais desimporta a conduta do outro ou a 
correspondência de seu sentimento, de sua fé ou de seu pensamento em relação 
àquele que se conduz dignamente. Dignidade é alteridade na projeção 
sóciopolítica tanto quanto é subjetividade na ação individual.100  

  

“As forças que negam a dignidade humana continuam poderosas e 

onipresentes. A violência, sob as mais diversas formas, continua desprezando 

impunemente a santidade da vida humana.”101  

   

A dignidade é condição inerente à pessoa humana, toda pessoa merece 

ser tratada de forma digna, com consideração e respeito, por mais diferenças que haja.  

 

[...] somos diferentes e reconhecemos esta diferença exatamente porque somos 
iguais entre nós [...] Trata-se apenas de um princípio prudencial, sem qualquer 
conteúdo pré- fixado, ou seja, uma cláusula aberta que assegura a todos os 
indivíduos o direito à mesma consideração e respeito, mas que depende, para 
sua concretização, dos próprios julgamentos que esses indivíduos fazem acerca 
da admissibilidade ou inadmissibilidade das diversas formas de manifestação da 
autonomia humana.102  
 

 

4.2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA ATUAL CARTA 

MAGNA BRASILEIRA  

 

 Tendo por base a integridade e a inviolabilidade da pessoa humana, o 

princípio da dignidade da pessoa humana tem por fundamento jurídico universal a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU, em 1948, 

elevando a dignidade humana à categoria de princípio jurídico fundamental. 

 

O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e seu 

artigo primeiro assim dispõem, respectivamente: 

                                                           
100 ROCHA, C. L. A. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. In: XVII 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS. 17, 1999, Rio de Janeiro. Anais. Brasília: OAB, 
Conselho Federal, 2000, p. 70. 
101 SOBEL, 1998, p. 63. 
102 RABENHORST, E. R. Dignidade humana e moralidade democrática. Brasília: Brasília Jurídica, 
2001, p. 47-49.   
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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[...] 

  Artigo I 
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 
razão e consciência e devem agir em relação umas as outras com espírito de 
fraternidade.103

 

Mas a esfera de ação do princípio atingiu, além dos documentos jurídicos 

internacionais, outros ordenamentos internos arraigados à proteção dos direitos 

humanos no mundo pós-guerra.  

 

Los Derechos Humanos han crecido com mucho de nosotros. Hasta hace pocas 
décadas no habían entrado en las Facultades de Derecho los esfuerzos del 
derecho internacional llevados a cabo desde el final de la Segunda Guerra, por 
garantizar a todo ser humano, por el mero hecho de serlo, un standard mínimo 
de dignidad que no pueda ser afectado en ningún lugar del mundo. Menos aún 
se habían incorporado a las diferentes ramas del derecho interno de nuestros 
países.104  
 

A Lei Fundamental da República Alemã foi a primeira a acolher em seu 

texto o princípio da dignidade humana. Posteriormente, passou a integrar, dentre outras, 

a Constituição da Grécia, a Constituição de Portugal e a atual Constituição brasileira.  

 

A dignidade humana como norma de observância obrigatória, aliás, não 
constitui novidade no direito constitucional, estando praticamente reproduzida 
nas Constituições do pós-guerra de quase todas as nações adiantadas, como na 
alemã (art. 1º), espanhola (art. 10), italiana (art. 3º) e portuguesa (art. 1º).105

 

A atual Constituição Federal é a primeira das cartas brasileiras a 

reconhecer, como princípio, numa reação aos anos de violência e autoritarismo da 

Ditadura Militar pós-64, em seu artigo primeiro, inciso III, a dignidade da pessoa 

humana, o qual assim preceitua: 

 
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: 
[...] 

                                                           
103 BRASIL. 1998b, p. 31-32. 
104 ZAFFARONI, E. R. Libertates y garantías de los derechos humanos en América Latina. In: XVII 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS. 17, 1999, Rio de Janeiro. Anais. Brasília: OAB, 
Conselho Federal, 2000, p. 249. 
105 CAPEZ, F. Curso de direito penal: parte geral 1. 2. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 9-10. 
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III – a dignidade da pessoa humana [...]106

 

Destarte, é de fundamental importância que tracemos a diferença entre 

norma e princípio:  

 
As normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de 
vínculo, ou seja, reconhecem, por um lado, a pessoas ou a entidades a 
faculdade de realizar certos interesses por ato próprio ou exigindo ação ou 
abstenção de outrem, e, por outro lado, vinculam pessoas ou entidades à 
obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação, ação ou 
abstenção em favor de outrem. Os princípios são ordenações que se irradiam e 
imantam os sistemas de normas [...]107

 

A violação a um princípio, portanto, é mais grave que a violação a uma 

norma, por atingir todo o ordenamento jurídico e não somente àquela esfera de ação da 

norma. “A dignidade humana, assim, orienta o legislador no momento de criar um novo delito 

e o operador no instante em que vai realizar a atividade de adequação típica.”108

 

O princípio da dignidade humana pressupõe, além do respeito ao homem 

enquanto pessoa, o respeito a condições mínimas de sobrevivência de forma condizente 

à sua situação de humano.  

 
O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana refere-se às 
exigências básicas do ser humano no sentido de que ao homem concreto sejam 
oferecidos os recursos de que dispõe a sociedade para a mantença de uma 
existência digna, bem como propiciadas as condições indispensáveis para o 
desenvolvimento de suas potencialidades. Assim, o princípio em causa protege 
várias dimensões da realidade humana, seja material ou espiritual.109  
 

 

Mas o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana vem 

sendo constantemente transgredido e uma das formas mais vis de sua transgressão é a 

                                                           
106 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 1. 
107 SILVA, 1993, p. 84-85. 
108 CAPEZ, F. Curso de direito penal: parte geral 1. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 10. 
109 FARIAS, 1996, p. 51-52. 
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tortura praticada contra seres humanos. Passemos à análise da lei que tenta coibir tal 

prática e resgatar o respeito à dignidade.  
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5 A LEI N. 9.455/97 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O Código Penal brasileiro vigente, instituído pelo Decreto-lei n. 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, com posteriores reformas introduzidas pela Lei n. 7.209/84 

e a Lei n. 9.714/98, consagrou, em sua parte geral, a tortura como circunstância 

agravante da pena ex. vi. do art. 61,II, “d”. Portanto, quando um delito for praticado 

com o emprego da tortura poderá ter sua pena-base acrescida até o máximo previsto em 

lei para o crime. Já na parte especial observa-se que o delito de constrangimento ilegal, 

praticado através da violência ou grave ameaça, previsto no art. 146, é corolário do 

delito de tortura. Ademais, o Código também elencou como homicídio qualificado 

aquele praticado com o emprego da tortura, como podemos observar no art. 121, 

parágrafo segundo, inciso III.  

 

A lei que trata dos abusos de autoridade, Lei n. 4.898/65, também 

elencou a tortura, não de forma expressa, mas punindo condutas dela derivadas e 

usando a terminologia “constrangimento não autorizado em lei”, como podemos 

observar em seu art. 4º, “b”. “A Lei nº 4.898/65, que cuida dos abusos de autoridade, 

incluiu a tortura, mas com a correta denominação constrangimento não autorizado em 

lei.”110

  

A tortura, no entanto, apareceu tipificada, como delito, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069/90, que se dispunha a coibir a violência 

contra menores, quando seu art. 233 estabeleceu:  

 

Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância 
à tortura:  
Pena – reclusão de um a cinco anos.  
§ 1º Se resultar lesão corporal grave: 

                                                           
110 TOLEDO, F. de A. Análise jurídica da lei n. 9.455/97, que trata dos crimes de tortura. Consulex, 
Brasília, DF, ano 1, n. 8, p. 12, ago. 1997. 
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Pena – reclusão de dois a oito anos. 
§ 2º Se resultar lesão corporal gravíssima: 
Pena – reclusão de quatro a doze anos. 
§ 3º Se resultar morte: 
Pena – reclusão de quinze a trinta anos.111    
 

O dispositivo só dispunha sobre a tortura física, não abrangendo a 

psicológica, tampouco a praticada contra adultos. Ademais, a definição de tortura não 

foi alcançada neste artigo 233 do ECA, que acabou sendo revogado, e a conduta então 

prevista passou a ser abordada pelo art. 1º, inciso II ou parágrafo primeiro da Lei n. 

9.455/97.  

 

Vale ressaltarmos que, em atenção aos princípios da irretroatividade da 

lei mais severa e da ultratividade da lei mais benigna, previstos no art. 2º, parágrafo 

único do Código Penal, o agente ativo condenado por crime praticado antes da vigência 

da Lei Anti-tortura está sujeito à pena do art. 233 da Lei n. 8.069/90 revogado cuja 

previsão era de doze anos de reclusão, e não de dez anos, com o aumento de 1/6 a 1/3, 

como discrimina a Lei n. 9.455/97, quando da tortura resultar lesão corporal 

gravíssima. Em contrapartida, será o condenado beneficiado pela nova Lei Anti-tortura 

quando obtiver o resultado morte, pois a pena que era de quinze a trinta anos passou a 

ser de oito a dezesseis anos, com aumento de 1/6 a 1/3.112  

  

Já a Lei n. 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos, apresentando 

um rol taxativo desses crimes nos incisos do art. 1º, estabeleceu em seu art. 2º, 

parágrafos primeiro e segundo: 

 
Art. 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecente e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:  
I - anistia, graça e indulto; 
II - fiança e liberdade provisória. 
§ 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em 
regime fechado. 

                                                           
111 TAVARES, J. de F. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Rio de Janeiro: Forense,  
1992, p. 185. 
112 MIRABETE, J. F. Tortura. Consulex, ano 3, n. 27, p. 15, mar. 1999. 
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§ 2º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se 
o réu poderá apelar em liberdade.113   

 

Notamos que tal legislação preferiu usar a expressão “prática da tortura” 

em vez de “crime de tortura”, como disposto no ECA. Observamos ainda que o texto 

legal apresenta essa prática como insuscetível de anistia, graça, indulto, fiança e 

liberdade provisória. No entanto, entendemos que nesta parte a Lei Anti-tortura não 

revogou expressa ou tacitamente os incisos I e II do art. 2º da Lei dos Crimes 

Hediondos, como não o fez com aqueles que lhe são correlatos. Entretanto, o parágrafo 

primeiro do art. 2º da Lei n. 8.072/90, ao estabelecer que o cumprimento da pena será 

em regime fechado, encontra-se revogado pois não se coaduna com o disposto na 

legislação especial que prevê a progressão de regime . 

 

 A tortura, no entanto, para ser tipificada como delito, precisaria estar 

consagrada em legislação própria, em atenção ao princípio da reserva legal proclamado 

no art. 1º do Código Penal, e no art. 5º, XXXIX da Constituição Federal, que preceitua 

não haver crime nem pena sem lei anterior, nullum crimen, nulla poena sine praevia 

lege. “A tortura, para ser punida como crime necessitava de uma definição escrita, uma 

vez que não se admite a analogia no que concerne a definição de crime. Somente 

poderá ser considerado crime o que a lei anteriormente definir, de forma escrita.”114

 

A Constituição brasileira de 1988 determinou em seu art. 5º, inciso 

XLVIII, que o legislador definisse os crimes de tortura, e um acontecimento vai 

“apressar” definitivamente a sua edição em abril de 1997. Trata-se do episódio de 

tortura ocorrido na favela Naval em Diadema, São Paulo, bastante veiculado nos meios 

de comunicação no Brasil, através de imagens produzidas pelo cinegrafista Francisco 

Romeu, tendo como personagem central o policial militar Otávio Lourenço Gambra, 

conhecido por “Rambo”: 

 
Ele é o personagem principal das cenas de tortura e assassinato que foram ao ar 
no Jornal Nacional durante toda a semana passada, em que ele e mais nove 
PMs foram flagrados aterrorizando os moradores da favela na madrugada dos 

                                                           
113 DELMANTO, C. et al. Código Penal comentado. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 825.   
114 SILVA, J. G. da. A lei de tortura interpretada. São Paulo: LED. 1997, p. 21. 
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dias 3,5, e 7 de março. Rambo é o homem que aparece no vídeo descendo o 
cassetete sobre as costas do assistente de departamento pessoal Jefferson 
Sanches Caputi. Mais tarde, naquela mesma noite, ele será o covarde que mata 
o conferente Mário José Josino. Vê-se Rambo dando dois tiros displicentes 
como quem dispara para uma lata de lixo e nem sequer sabe o que aconteceu 
depois. Quem mata uma barata com o pé, na cozinha, à noite, mostra mais fibra 
do que Rambo naquela hora.115  

 

No mês seguinte, em abril de 1997, foi aprovada a Lei n. 9.455/97, 

definindo crimes de tortura e dando outras providências. E, conforme já abordado, a 

definição dos delitos nela elencados não é taxativa, mas tão-somente enumerativa, 

númerus clausus, pois ali não se encontram definidas todas as espécies de tortura 

(como, por exemplo, a praticada a título de mera vingança; a praticada mediante paga 

ou promessa de recompensa) e que devido à criatividade e inteligência humanas 

somente têm se aperfeiçoado. 

 

 

5.2 COMENTANDO A LEI 

 

5.2.1 Artigo 1º 

  

O artigo 1º da Lei n. 9.455/97 enumera as práticas delituosas que 

configuram o crime em análise, estabelecendo uma pena de reclusão, de 2 (dois) a 8 

(oito) anos. 

 

O delito de tortura, na forma em que se apresenta, é classificado como 

crime comum, aquele praticado por qualquer pessoa, e não somente por autoridades 

policiais, como somos levados a crer. Trata-se ainda de delito material, pois exige a 

obtenção de um resultado. “No crime material há necessidade de um resultado externo 

à ação, descrito na lei, e que se destaca lógica e cronologicamente da conduta.”116  

 

                                                           
115 NOGUEIRA, K. Matador criado. Veja, São Paulo: Ed. Abril, v. 30, n. 14, p. 23, 9 abr. 1997.  
116 MIRABETE, J. F. Manual de Direito Penal: parte geral 1. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2002, 
p. 134. 
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É caracterizado ainda por delito doloso, isto é, aquele em que o agente 

quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, consoante dispõe o Código Penal em 

seu art. 18, I, enfatizando neste dispositivo o dolo direto e o eventual.  

 

No dolo direto, o sujeito visa a certo e determinado resultado [...] Ocorre dolo 
eventual quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é, admite 
e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois se assim fosse 
haveria dolo direto. Ele antevê o resultado e age.117

 

5.2.2 Artigo 1º, I – constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento físico ou mental.  

  

O inciso I traz o verbo constranger, com o significado de “forçar, 

compelir, coagir”.118 A coação deverá acontecer com o emprego de violência ou grave 

ameaça. A violência aqui ressaltada deve ser entendida tanto como a física, vis 

corporalis, como a moral, vis compulsiva. A primeira é a praticada diretamente contra o 

corpo da vítima. “A violência agrava o impulso natural dos seres vivos [...]. É a coerção 

sobre a vontade, servindo-se de força física sobre a pessoa para vencer uma resistência 

oposta.”119  

 

Já a violência moral, coação feita através de ameaças, visa atingir mais o 

estado psíquico da vítima. É “exercida contra a mente da pessoa, através de grave 

ameaça dirigida contra a vítima ou pessoa a ela vinculada, desde que essa ameaça tenha 

poder intimidatório, independentemente do meio utilizado pelo agente.”120

 

As alíneas que seguem o inciso o complementam e destacam que o 

constrangimento deverá ter por fim a obtenção de informação, declaração ou confissão 

da vítima ou de terceira pessoa, com relação a um determinado delito de que se tem 

notícia e se quer alcançar uma solução a qualquer custo. 

                                                           
117 JESUS, D. E. de. Direito Penal: parte geral 1. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 284-
285. 
118 FERREIRA, 1975, p. 370.  
119 SZNICK, 1998, p. 115. 
120 SILVA, 1997, p. 25. 
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5.2.3 Artigo 1º, I, “a” – com o fim de obter informação, declaração ou confissão da 

vítima ou de terceira pessoa.  

 

A “obtenção de informação” significa o relato oral de um dado de 

importância significativa para o agente torturador. A “declaração” pressupõe redução a 

termo desse relato, a escrita, e a “confissão da vítima ou de terceira pessoa” diz respeito 

ao reconhecimento, à revelação da culpabilidade da autoria e materialidade de um 

delito. É a tortura usada para descobrir a verdade sobre um crime ou para descobrir se é 

o indivíduo culpado de outros crimes e descobrir cúmplices, tão repugnada por 

Beccaria e já abordada no capítulo 4. 

 

Vale ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXIII, reserva 

ao preso o direito de permanecer calado:  

 

O direito ao silêncio é uma das maiores conquistas processuais penais do 
direito moderno (droit du silence; diritto di non rispondere). O direito do 
acusado silenciar vem da legislação das Ordenações, em seu art. 91; os Códigos 
da República, estaduais, mantiveram esse entendimento [...] A nossa 
Constituição (de 1988) assegurou o direito ao silêncio, não só no interrogatório 
policial, mas em qualquer procedimento (policial ou administrativo) [...]121

 

 

5.2.4 Artigo 1º, I, “b” – para provocar ação ou omissão de natureza criminosa.   

 

O emprego da violência, aqui, tem por objeto a prática de uma ação ou 

omissão que seja tipificada como de natureza criminosa. O debate surge se a expressão 

“natureza criminosa” abrangeria crimes e também as contravenções. Valdir Sznick tem 

o seguinte entendimento: “A nosso ver, só o crime, pois para abranger a contravenção 

deveria se referir quer à infração penal, quer diretamente à contravenção: a expressão 

‘natureza criminosa’ abrange, no nosso entender, apenas o crime.”122

 

                                                           
121 SZNICK, 1998, p. 159-160. 
122 Ibid., p. 181. 
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É importante colocarmos que o critério diferencial entre crime e 

contravenção está na gravidade da pena. O crime é definido, pela maioria dos 

doutrinadores, sob os aspectos formal e material: 

 

Aspecto material: é aquele que busca estabelecer a essência do conceito, isto 
é, o porquê de determinado fato ser considerado criminoso e outro não. Sob 
esse enfoque, crime pode ser definido como todo fato humano que, propositada 
ou descuidadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados 
fundamentais para a existência da coletividade e da paz social.  
Aspecto formal ou analítico é aquele que busca, sob um prisma jurídico, 
estabelecer os elementos estruturais do crime [...]. Sob esse ângulo, crime é 
todo fato típico e ilícito.123  

 

Já a contravenção é “infração de menor gravidade”124, com previsão na 

Lei das Contravenções Penais, o Decreto-Lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941. Em 

virtude da gravidade do delito de tortura, entendemos, igualmente, que a expressão 

abrange tão-somente o crime, excluindo, obviamente, as contravenções. 

 

5.2.5 Artigo 1º, I, “c” – em razão de discriminação racial ou religiosa. 

 

  Aqui é abordado o constrangimento em virtude de discriminação racial 

ou religiosa. É importante salientarmos que a Lei n. 7.716 de 05 de janeiro de 1989, 

alterada pela Lei n. 8.081 de 21 de setembro de 1990 e pela Lei n. 9.459 de 13 de maio 

de 1997, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. 

   

A Constituição Federal elencou em seu art. 5º, VI, VIII, e principalmente 

nos incisos XLI e XLII, normas que exigem cumprimento do “princípio da não 

discriminação”: 

 
A Constituição traz agora dois dispositivos que fundamentam e, mais do que 
isso, exigem normas penais rigorosas contra discriminações. Diz-se num deles 
que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais, e o outro, mais específico porque destaca a forma mais comum e 

                                                           
123 CAPEZ, 2001, p. 95. 
124 SALLES JUNIOR, R. de A. Direito Penal para provas e concursos. 3. ed. aum. São Paulo: Saraiva, 
1993, p. 429. 
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não menos mais odiosa de discriminação, para estabelecer que a prática do 
racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de 
reclusão, nos termos da lei (art. 5º, respectivamente, incisos XLI  e XLII).125  

 

  O inciso XLI do art. 5º proíbe de forma abrangente qualquer 

discriminação, resguardando as liberdades individuais.  

 

O dispositivo constitucional penal encartado nesse inciso XLI, confirma a linha 
seguida pela manifestação constituinte originária de 1988: tutelar a liberdade e 
a integridade física dos cidadãos para deixá-los imunes às práticas dos regimes 
totalitários e das ditaduras.126  

 

  Já o inciso XLII, do art. 5º, fala do racismo, compreendendo “todo e 

qualquer tratamento discriminador da condição humana em que o agente dilacera a 

auto-estima e o patrimônio moral de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, tomando 

como critérios raça ou cor da pele, sexo, condição econômica, origem etc.”127 Este 

inciso dispõe que a prática do racismo constitui crime inafiançável, isto é, o delito em 

que o réu não pode responder ao processo em liberdade mediante o pagamento de certa 

quantia em dinheiro, denominada fiança. Trata-se também de crime imprescritível, isto 

é, não está sujeito à prescrição, que é a perda do jus puniendi do Estado ao infrator pelo 

decurso do tempo. 

 

  O que a Lei n. 9.455/97 tenta coibir, aqui, é a prática da tortura em 

virtude de discriminação racial ou religiosa.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 SILVA, 1993, p. 207. 
126 BULOS, 2001, p. 212. 
127 Ibid., p. 213. 
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5.2.6 Artigo 1º, 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.      

 

O inciso em questão revogou expressamente o art. 233 do ECA, pois 

estabelecia pena a quem submetesse criança ou adolescente, que estivesse sob sua 

guarda ou autoridade, a tortura.  

 

Aqui o legislador preocupou-se em punir quem, tendo a guarda, o poder 

ou autoridade sob determinada pessoa, usa desse álibi para submeter-lhe a violência ou 

grave ameaça. Faz-se mister distinguirmos guarda, poder e autoridade.  

 

A guarda de determinada pessoa pressupõe vigilância, proteção, zelo 

daqueles encarregados de prestá-la, não admitindo a Lei n. 9.455/97 que, ao contrário, o 

agente use deste instituto jurídico para a prática de tortura contra indefesos. A guarda 

“obriga a prestação de assistência material, moral e educacional, conferindo ao detentor 

o poder de opor-se a terceiros, inclusive aos pais (art. 33, ECA)”.128  

 

O poder pressupõe capacidade, autorização atribuída a alguém para 

exercício sobre outrem. “Derivado do verbo latino posse (poder, ter poder, ser capaz) 

[...] Como verbo, é tomado no sentido de ser autorizado, ser permitido, dar autoridade, 

facultar, ter autoridade.”129 Já o termo autoridade:  

 

[...] derivado do latim auctoritas (poder, comando, direito, jurisdição), é 
largamente aplicado na terminologia jurídica, como, o poder de comando de 
uma pessoa, ou poder de jurisdição ou o direito que se assegura a outrem para 
praticar determinados atos relativos a pessoas, coisas ou atos. 
Desse modo, por vezes, a palavra designa a própria pessoa que tem em suas 
mãos a soma desses poderes ou exerce uma função pública, enquanto, noutros 
casos, assinala o poder que é conferido a uma pessoa para que possa praticar 
certos atos, sejam de ordem pública, sejam de ordem privada.130  

                                                           
128 SILVA, 1999, p. 387. 
129 Ibid., p. 613. 
130 Ibid., p. 103. 
 



 62

Quem usa da guarda, do poder ou autoridade (como por exemplo pai, 

mãe, tutor, curador, professor, empregador) para, através do emprego da violência ou 

grave ameaça, causar sofrimento físico ou mental, com o fim de aplicar castigo pessoal 

(tortura como castigo) ou medida de caráter preventivo (tortura como intimidação), 

estará sujeito às penalidades impostas no dispositivo em tela. 

 

5.2.7 Parágrafo Primeiro – Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou 

sujeita 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. 

  

No parágrafo primeiro, o legislador preocupou-se em assegurar a 

dignidade de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, estabelecendo incorrer na 

pena de reclusão de dois a oito anos quem praticar atos de tortura contra pessoas em 

tais condições. 

 

Somente alguns podem infringir este dispositivo por caracterizar-se 

como delito próprio. Em relação a pessoas presas, seja prisão preventiva, em virtude de 

mandado de prisão ou cumprindo pena em razão de sentença, o legislador quis referir-

se aos agentes públicos, como o carcereiro, o delegado de polícia, os funcionários da 

Segurança Pública, pois a eles cabe a guarda e segurança daqueles que estejam com a 

sua liberdade restrita em decorrência de medida legal aplicada. 

 

Em relação às pessoas sujeitas a medidas de segurança, aquelas 

inimputáveis ou semi-imputáveis recolhidas a hospital de custódia e tratamento 

ambulatorial, o legislador quis referir-se também a médicos, enfermeiros e atendentes 

do local onde se encontrarem as vítimas. 

 

A prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, a 

que o parágrafo se reporta, são as diversas modalidades de prática de tortura e suas 

finalidades, como, por exemplo, a obtenção de confissão de pessoa presa através de 
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atos vis ou a aplicação, por puro sadismo, de choques elétricos em paciente sujeito a 

tratamento ambulatorial.  

 

Vale ressaltarmos que, o artigo 1º, incisos I e II e parágrafo primeiro da 

Lei Anti-tortura são classificados como taxativos de modalidades de tortura simples. 

 

5.2.8 Parágrafo Segundo – Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha 

o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos.  

  

O parágrafo segundo tipifica a tortura imprópria, isto é, o legislador 

determina punição àquele que se omitir em face de condutas de tortura, quando tinha o 

dever de evitá-las ou apurá-las, estabelecendo uma pena de detenção de 1 (um) a 4 

(quatro) anos. 

 

  Configura-se mais uma hipótese de crime próprio, pois somente aquele 

detentor do dever de impedir ou apurar a tortura praticada pode cometer o delito.  

 

Trata-se aqui do superior, no campo hierárquico, ou do companheiro que vendo 
e assistindo atos considerados cruéis e sevícias, os causadores, {sic} de tortura 
fazem vistas grossas, como se o fato não existisse; é necessário que o agente 
tenha o dever de evitar (especialmente o colega) ou, ocorrendo essas condutas, 
nada faça para apurar as mesmas, tendo o dever de fazê-lo.131  

 

  O delito é omissivo, deriva da inação do agente, que não se trata do 

torturador, mas de pessoa que não executou uma ação derivada do dever de agir, seja 

impedindo a prática da tortura ou apurando, investigando atos de tortura já praticados 

para elucidá-los.  

 

                                                           
131 SZNICK, 1998, p. 205. 
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5.2.9 Parágrafo Terceiro – Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a 

pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos; se resulta morte, a reclusão é de 8 

(oito) a 16 (dezesseis) anos. 

 

Já o parágrafo terceiro cuida da tortura qualificada, quando resultar em 

lesão de natureza grave ou gravíssima, com pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) 

anos, e, quando resultar em morte da vítima, com pena de reclusão de 8 (oito) a 16 

(dezesseis) anos. 

 

  Trata-se de delito preterdoloso, ou seja, o agente quis torturar sua vítima 

mas não quis o resultado mais grave, caracterizando o dolo no delito antecedente e a 

culpa no conseqüente.   

 

  O Código Penal estabelece em seu art. 129, parágrafo primeiro, que a 

lesão é considerada grave quando resultar:  

   

Art.129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
Pena – detenção, de três meses a um ano. 
§ 1º. Se resulta: 
I- incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 
II- perigo de vida; 
III- debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
IV- aceleração de parto: 
Pena – reclusão, de um a cinco anos.132

 

Já o parágrafo segundo do mesmo art. 129 cuida da lesão gravíssima, 

caracterizada quando resultar: 

 

§ 2º. Se resulta: 
I- incapacidade permanente para o trabalho; 
II- enfermidade incurável; 
III- perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 

                                                           
132 DELMANTO, 2000, p. 251. 
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IV- deformidade permanente; 
V- aborto: 
Pena – reclusão, de dois a oito anos.133

 

Faz-se necessário estabelecermos a diferença entre a debilidade 

permanente de membro, sentido ou função e a perda ou inutilização dos mesmos. 

“Membros são os braços e mãos, os pés e pernas. Sentidos são a visão, a audição, o 

olfato, o paladar e o tato. Função é a atividade particular dos órgãos (circulação, 

respiração etc.).”134 Por debilidade permanente entende-se a redução da capacidade 

funcional de forma duradoura, como a perda de um dedo, de um olho, de um rim. Já a 

perda constitui ausência, abolição total do membro, sentido ou função, como a perda da 

visão, a perda dos pés. 

 

Caso ocorra a morte da vítima da tortura, há um aumento considerável 

da pena, que passa a ser de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos. Esta é menor que a do 

homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e mais grave em relação 

à pena da lesão corporal seguida de morte, que varia de quatro a doze anos. 

 

5.2.10 Parágrafo Quarto: Aumenta-se a pena de 1/6 (um sexto) até 1/3 (um terço): I- se 

o crime é cometido por agente público; II- se o crime é cometido contra criança, 

gestante, deficiente ou adolescente; III- se o crime é cometido mediante seqüestro. 

 

O parágrafo quarto trata da tortura agravada, com a pena aumentada de 

1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) quando o crime é cometido sob as seguintes hipóteses: 

por agente público; contra criança, gestante, deficiente e adolescente; ou cometido 

mediante seqüestro.  

 

Na primeira hipótese, o agente público é o autor da tortura. “Agente 

público”, de forma geral, é aquele que serve ao Poder Público. “Agente público é toda 

                                                           
133 DELMANTO, 2000, p. 252. 
134 Ibid., p. 255. 
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pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração 

Indireta.”135

 

Quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as exercita, é um 
agente público. Por isto, a noção abarca tanto o Chefe do Poder Executivo [...], 
como os senadores, deputados e vereadores, os ocupantes de cargos ou 
empregos públicos da Administração dos três Poderes, os servidores das 
autarquias, das fundações governamentais, das empresas públicas e sociedades 
de economia mista nas distintas órbitas de governo, os concessionários e 
permissionários de serviço público, os delegados de função ou ofício público, 
os requisitados, os contratados sob locação civil de serviços e os gestores de 
negócios públicos.136  

 

A segunda hipótese considera os termos “criança”, “gestante”, 

“deficiente” e “adolescente”. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, 

assim define em seu art. 2º,  os termos “criança” e “adolescente”: “Art. 2º. Considera-se 

criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.”137

 

O critério adotado pelo Estatuto e seguido pela Lei de Tortura para 

determinar quem é criança e quem é adolescente é tipicamente biológico, não levando 

em consideração, em termos legais, o aspecto psicológico.   

 

No que concerne ao termo “gestante”, o legislador preferiu adotar esta 

terminologia a adotada pelo Código Penal, quando em seu art. 63, elenca, dentre as 

circunstâncias agravantes, o delito praticado contra “mulher grávida”. São termos 

sinônimos, designativos de um estado. Entende-se que o ciclo gravídico começa com o 

recebimento do ovo pela parede uterina e termina com a expulsão do feto e dos anexos. 

 

Recebido o ovo pela parede uterina iniciou-se um ciclo gravídico. Se a 
ovulação se dá no intermênstruo, a gravidez também se inicia nessa época mas 
vai ocorrer supressão do ciclo menstrual seguinte (amenorréia gravídica), posto 

                                                           
135 DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 431. 
136 MELLO, C. A. B. de. Curso de Direito Administrativo. 8. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 133-134. 
137 TAVARES, 1992, p. 8. 
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que a parede que iria ser objeto de descamação teve outro destino. A gravidez 
terminará normalmente com a expulsão do feto e dos anexos (dequitação).138  

 

Para que o agente tenha sua pena aumentada é mister o conhecimento da 

gravidez da vítima, caso contrário, responderá por tortura simples, sem a agravante.     

 

Por fim, a terminologia “deficiente” vai designar tanto a pessoa que sofre 

de algum defeito físico, como também a acometida de algum distúrbio mental, sendo 

igualmente necessário que o agente tenha conhecimento de tais fatos. 

 

  O legislador, ao proteger a criança, a gestante, o adolescente e o 

deficiente, o fez em razão da diminuição de sua capacidade de defesa, haja vista o 

estado em que se encontram, necessitando de melhores cuidados. Entendemos que o 

legislador deveria ter abrangido também, nesta categoria, os idosos e enfermos que, por 

um equívoco, não foram agraciados. 

   

Ademais, a tortura é ainda agravada quando o meio empregado para a 

sua prática foi o seqüestro. No crime-fim, o objetivo do agente é a tortura do indivíduo, 

e para sua concretização utiliza-se do crime-meio, o seqüestro, como forma de privação 

da liberdade da vítima, para tê-la em seu poder e esfera de ação. Devemos atentar para 

a diferença entre seqüestro e cárcere privado. Neste, há clausura; naquele, o 

confinamento do sujeito passivo. 

 

Veja-se que a privação da liberdade pode ocorrer de duas maneiras: a) por 
seqüestro; b) por cárcere privado. A diferença situa-se em que no cárcere 
privado há clausura, condicionameno físico em recinto fechado, abductio de 
loco ad locum, ao passo que no seqüestro a detenção ou a retenção do sujeito 
passivo ocorre por confinamento [...]. O momento consumativo ocorre no 
instante em que a vítima fica efetivamente privada de sua liberdade pessoal 
contra a sua vontade. Daí, para fins de consumação é necessário que a pessoa 
tenha consciência da perda de sua liberdade.139

                                                           
138 MARANHÃO, O. R. Curso básico de Medicina Legal. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 162. 
139 COSTA, A. M. da. Direito Penal: parte especial. 5. ed. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
493-494.  
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5.2.11 Parágrafo Quinto – A condenação acarretará a perda do cargo, função ou 

emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena 

aplicada. 

 

No parágrafo quinto da lei enfocada, o legislador determinou que, 

quando agente público, a condenação por crime de tortura acarretará na perda do cargo, 

função ou emprego, além da interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena 

aplicada. Constituem, portanto, efeitos da condenação caso o sujeito ativo do delito seja 

agente público. 

 

É mister conceituarmos as expressões “cargo”, “função”, “emprego” e 
“exercício”: 

   
Cargos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem 
expressadas por um agente, previstas em número certo, com denominação 
própria, retribuídas por pessoas jurídicas de direito público e criadas por lei, 
salvo quando concernentes aos serviços auxiliares do Legislativo, caso em que 
se criam por Resolução, da Câmara ou do Senado, conforme se trate de 
serviços de uma ou de outra destas Casas.140

 

  De forma simplória e abrangente, a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, que dispõe sobre o regime jurídico único dos Servidores Públicos Civis da União, 

das autarquias e das fundações públicas federais, declara em seu art. 3º que: “Cargo 

público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a um servidor.”141 A “função”, por sua vez, 

atribuição do cargo, “o direito ou o dever de agir, atribuído ou conferido por lei a uma 

pessoa, ou a várias, a fim de assegurar a vida da administração pública ou o 

preenchimento de sua missão, segundo os princípios instituídos pela própria lei.”142

  

 

                                                           
140 MELLO, 1996, p. 139. 
141 BRASIL. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 9. 
142 SILVA, 1999, p. 372. 
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  Já os “empregos” públicos “são núcleos de encargos de trabalho a serem 

preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los, sob relação trabalhista.”143

   

Por “exercício” entende-se a concretização das atividades que o cargo 

exige, conforme nos explicita o art. 5º da Lei n. 8.112/90: “Exercício é o efetivo 

desempenho das atribuições do cargo.”144

     

  Assim sendo, o agente público condenado por delito de tortura sofrerá 

como conseqüência, além da perda do cargo, função ou emprego que desempenhava, a 

proibição de exercê-los durante o dobro da pena a que for condenado. 

 

5.2.12 Parágrafo Sexto – O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou 

anistia. 

 

Estabeleceu ainda a Lei, em seu parágrafo sexto, que o agente ativo da 

tortura não será alcançado pelos benefícios legais da fiança, graça ou anistia. 

 

A tortura, portanto, é delito inafiançável, em que o acusado não poderá 

prestar garantia alguma para defender-se em liberdade. Ademais, não comporta a graça, 

aqui entendida como indulto individual, conforme preceituado na atual Constituição 

Federal brasileira, art. 84, XII, que se refere não mais a graça mas a indulto.  

 

A graça, forma de clemência soberana, destina-se a pessoa determinada e não a 
fato, sendo semelhante ao indulto individual [...] O indulto individual (ou 
graça) pode ser total (ou pleno), alcançando todas as sanções impostas ao 
condenado, ou parcial, com a redução ou substituição da sanção, caso em que 
toma o nome de comutação.145

 

A “graça” ou “indulto individual” difere do “indulto coletivo” por este 

abranger um grupo de sentenciados e não pessoa determinada como naquela. Ressalte-

                                                           
143 MELLO, 1996, p. 139. 
144 BRASIL, 1995, p. 10. 
145 MIRABETE, 2002, p. 386.  
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se que na graça ou indulto os efeitos do crime permanecem, sendo extinta tão-somente 

a punibilidade.    

 

Já a “anistia” significa o perdão da infração. “Significa o esquecimento 

de certas infrações penais.”146 A anistia, ao contrário da graça ou indulto, exclui o 

crime, tendo caráter retroativo e é irrevogável, ou seja, uma vez concedida não pode ser 

abolida. 

 

Percebemos que o sujeito ativo da tortura não pode, portanto, ser 

alcançado pelos benefícios aqui explicitados, por estrita vedação legal.  

 

5.2.13 Parágrafo Sétimo – O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo hipótese do 

§ 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. 

 

O parágrafo sétimo submete a regime fechado o cumprimento inicial da 

pena, ressalvando o caso da tortura imprópria, onde prevalece o regime progressivo.       

 

O cumprimento inicial da pena privativa de liberdade pode ser efetuado 

sob três regimes: o fechado, o semi-aberto e o aberto. O regime fechado pressupõe a 

execução da pena em penitenciária de segurança máxima ou média, sendo este o regime 

inicial abraçado pelo legislador ao agente condenado por prática de tortura. Ressalva o 

legislador a tortura imprópria, cujo regime inicial é o semi-aberto. 

 

No regime semi-aberto, o cumprimento da pena efetua-se em colônia 

agrícola, industrial ou similar. Já o aberto é baseado na conduta e responsabilidade do 

condenado, caso em que este cumpre a pena parcialmente fora do estabelecimento 

penitenciário, trabalhando ou desenvolvendo outras atividades autorizadas pelo Juízo 

das Execuções, durante o dia, e recolhendo-se a casa de albergado para repouso noturno 

e nos dias de folga.    

                                                           
146 DELMANTO, 2000, p. 188. 
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Em todas as modalidades de tortura deve ser observada a progressão do 

regime da pena, isto é, a transferência de um regime a outro conforme o mérito do 

condenado e após cumprimento de um sexto da pena em regime anterior, consoante 

dispõe o Código Penal no art. 33, parágrafo segundo e a Lei de Execução Penal, art. 

112.  

 

5.2.14 Artigo 2º - O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido 

cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente 

em local sob jurisdição brasileira.   

 

O artigo segundo dispõe sobre a aplicabilidade da lei ainda quando o 

crime tenha ocorrido em território estrangeiro, sendo a vítima brasileira, ou praticado 

por estrangeiro que esteja em local sob jurisdição brasileira.  

 

Identificamos neste artigo casos de extraterritorialidade como exceção ao 

princípio da territorialidade previsto no art. 7º do Código Penal brasileiro. Sujeitam-se, 

portanto, à lei brasileira os delitos de tortura praticados em território estrangeiro, desde 

que a vítima seja brasileira. É a aplicação da extraterritorialidade pelo princípio da 

justiça ou competência universal. 

 

A lei brasileira ainda é aplicada quando o agente ativo não é brasileiro, 

mas o delito tenha sido praticado em local sob jurisdição brasileira. “É o que ocorre, no 

caso, com os crimes cometidos nas embaixadas brasileiras, ou a bordo de aeronaves ou 

embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada.”147

 

 

 

 

 
                                                           
147 SILVA, 1997, p. 55. 
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5.2.15 Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Por fim, o artigo terceiro cuidou para que a lei entrasse em vigor desde a 

data de sua publicação. Não permitiu o legislador que a Lei n. 9.455/97 tivesse o 

período de vacatio legis, ou seja, aquele compreendido entre a data de publicação de 

uma lei e o início de sua vigência, destinado ao conhecimento da sociedade de que uma 

lei vai vigorar. Quis o seu imediatismo. 

 

 

5.2.16 Artigo 4º - Revoga-se o art. 233 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

   

  O artigo quarto revogou expressamente o art. 233 do ECA,. Remetemos 

o leitor aos comentários consagrados no item 5.1. 

  

O que adianta a vigência da lei se a mesma não é efetiva? Quem faz a lei 

ser factível é o seu uso. Uma maior conscientização sobre a lei – e por que não dizer? 

Educação –, deve ser implantada na sociedade para que se faça cumprir e coibir práticas 

de tortura que envergonham e “mancham” ainda mais o Brasil. 

 

Passemos ao relato de alguns casos de tortura ocorridos no Piauí, após a 

edição da Lei n. 9.455/97. 
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6 RELATO DE CASOS DE TORTURA DENUNCIADOS APÓS A LEI N. 

9.455/97 E EM TRAMITAÇÃO NO JUDICIÁRIO  

 

Antes da edição da Lei n. 9.455/97 era comum, ao penetrarmos em 

delegacias e presídios, encontrarmos instrumentos que serviam para a prática da tortura, 

além dos vestígios deixados pelos torturadores, no interior das celas. Após a edição da 

Lei Anti-tortura, no ano de 2001, uma Comissão Especial de Delegados da Polícia 

Civil, responsável pela investigação de uma caso de tortura com resultado morte, 

praticado por policiais do 10o Distrito Policial em Teresina, apreendeu naquele mesmo 

Distrito os seguintes instrumentos: uma palmatória, um cassetete, duas toras de madeira 

rústica, uma pequena corrente, um punhal, uma barra de material metálico, uma chave 

pequena, metros de espaguete, instrumento metálico não definido e metros de fio.148   

 

 O estudo de casos de tortura é por demais audacioso, porque há sempre 

um novo caso que a imprensa cuida em divulgar e as autoridades a confirmar o discurso 

de que “vamos investigar e punir os culpados”. 

 

As autoridades se dizem indignadas, anunciam um ‘inquérito rigoroso’ para 
determinar os culpados, alguns ‘maus policiais’ são suspensos 
momentaneamente de suas funções, outros são transferidos, e depois o caso cai 
no esquecimento – ou cede o lugar a um outro...149    

 

Quando o caso começa a ser realmente investigado, logra má vontade de 

agentes policiais responsáveis pelo inquérito, geralmente amigos dos acusados; as datas 

de audiência para oitiva de vítima, acusados e testemunhas arrastam-se pelo tempo, e; 

como se não bastasse todo este aparato de artifícios, chega a hora da vítima que, com 

receio das represálias, já cansada e com o pensamento de que “isto não vai dar em 

nada”, desestimula-se e contagia o advogado deste sentimento. Surge um novo caso, as 

atenções voltam-se para ele e inicia-se o processo... 

                                                           
148 RIBEIRO, E. Encontraram palmatórias e até correntes no 10º DP. Meio Norte, Teresina, p. 9, 7 nov. 
2001.  
149 OLIVEIRA, 1995, p. 63.  
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A título de exemplo, segue transcrito um trecho da obra de Luciano 

Oliveira, Imagens da democracia: os direitos humanos e o pensamento político de 

esquerda no Brasil:    

 
Procurado pela família da vítima, [...] o secretário de segurança mandou 
instaurar o inquérito administrativo – primeira fase de um futuro processo 
judicial – para apurar as responsabilidades. Para isso, a primeira providência 
seria o reconhecimento formal dos torturadores pela vítima, para o que foi 
marcada uma sessão de acareação [...] – isto é, quatro meses mais tarde... A 
sessão é decepcionante. Em primeiro lugar, só dois dos quatro acusados estão 
presentes, e seria necessário marcar uma nova data para que o processo de 
acareação se completasse. O policial encarregado do inquérito não esconde sua 
falta de entusiasmo: como a vítima não sabe o verdadeiro nome dos acusados 
(de um deles conhece apenas o apelido: ‘Mão-de-Onça’), seria preciso 
investigar. O advogado que acompanha o rapaz lembra ao policial que os dois 
ali presentes conhecem os nomes dos outros dois. ‘Exatamente, nós vamos 
apurar’ – apressa-se em dizer o policial, sem maiores convicções.150     

  

 Ao todo, 46 (quarenta e seis) denúncias de tortura foram registradas na 

CDH/OAB/PI e SSP/PI, no período de janeiro de 1998 a outubro de 2002 (v. TABELA 

1, QUADRO 1 e QUADRO 2). 

 
 
 
TABELA 1 – OCORRÊNCIAS  DE  TORTURAS  REGISTRADAS  NO  PIAUÍ 
1998 - 2002 

ANO OAB SSP COMUNS 
1998 1 0 0 
1999 0 3 0 
2000 10 8 0 
2001 11 1 1 
2002 7 5 0 

    
TOTAL 29 17 1 

Fonte: O autor 
 

 

 

                                                           
150 OLIVEIRA, 1995, p. 69. 
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Dos 29 (vinte e nove) casos denunciados perante a CDH/OAB/PI e 17 

(dezessete) perante a SSP/PI (V. QUADRO 1 e QUADRO 2), somente 6 (seis) 

(12,77%) encontram-se em tramitação no Judiciário, nas Varas Criminais, conforme 

QUADRO 3: 

 

QUADRO 3 – PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO 

VÍTIMAS 
 

VARA CRIMINAL 

Adilson José de Carvalho 5ª 

André Luís Gomes dos Santos Auditoria da Justiça Militar 

Antônio César Rodrigues 3ª 

Demétrius  Morais Gomes 3ª 

Francisco das Chagas Gomes da Silva 3ª 

Manoel Campelo da Luz 3ª 

Fonte: O autor 

 

Percebemos que o ano de 1988 teve o registro de somente um caso de 

tortura. Este ocorreu em março, tendo como vítima Demétrius Morais Gomes. A tortura 

fora praticada pelo Delegado do 3º Distrito Policial e o chefe de investigação daquela 

delegacia. Os objetos e forma utilizados, conforme consta do laudo de exame de corpo 

de delito, foram pedaços de madeira, facão, desferimento de socos e pontapés em várias 

regiões do corpo, asfixia, descargas elétricas, “telefone”. O objetivo da tortura era fazer 

a vítima confessar seu envolvimento e participação no assalto a um Mercadinho, 

localizado em Teresina.151     

  

Esse processo encontra-se no rol daqueles de “lesões corporais” muito 

embora a tipificação seja de tortura o que, de certa forma, dificulta a pesquisa no 

sistema da distribuição da Vara Criminal pelo tipo de delito. O processo passou por 

uma redistribuição, a audiência de interrogatório dos acusados deu-se em julho de 

2002, e encontrava-se na fase de defesa prévia, na data de 23 de julho de 2002, na 3ª 

Vara Criminal. 

                                                           
151 PIAUÍ. Poder Judiciário. Teresina: 3ª Vara Criminal, Proc. n. 001.98.010837-4. 
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No ano de 1999, nenhum caso de tortura foi denunciado perante a 

CDH/OAB/PI, muito embora tenham sido denunciados à SSP/PI 3 (três) casos, em 

junho, agosto e setembro, respectivamente. 

  

No ano 2000 foram denunciados, perante a CDH/OAB/PI, 10 (dez) casos 

de tortura, ocorridos em fevereiro (um), junho (um), setembro (dois) e novembro (seis). 

Perante a SSP/PI foram denunciados 8 (oito) casos, ocorridos em fevereiro (um), abril 

(dois), maio (três), julho (um) e dezembro (um). 

 

Um caso aqui merece ser destacado, o de Michael, denunciado perante a 

CDH/OAB/PI. A vítima encontrava-se na pensão de sua propriedade, localizada 

próxima à Rodoviária de Teresina, quando policiais civis, por volta das 9:00h, do dia 

29 de junho, invadiram seu estabelecimento dando voz de prisão ao mesmo e a um 

amigo dele. Colocando-os, algemados, no porta-malas de um veículo Golf, dirigiram-se 

à Delegacia do 10º Distrito Policial. Chegando ao Distrito, foram levados para uma sala 

onde torturaram-nos com palmatória, chutes, socos, cano de plástico e, colocados no 

“pau-de-arara”, apanharam tanto que vomitaram sangue.152  

 

Um dos casos registrados em setembro, pela CDH/OAB/PI, foi de 

tortura praticada por policiais do 11º Distrito Policial contra o menor F.C.S.M. que se 

encontrava detido naquela delegacia, tendo sido bastante espancado.153  

 

Foi ainda neste ano de 2000 que, no mês de novembro, a CDH/OAB/PI 

acompanhou, em Luzilândia (PI), denúncias contra o Delegado de Polícia daquele 

município que, juntamente com dois de seus policiais, estava a aterrorizar a população. 

Foram tais fatos que inspiraram o presente trabalho.  

 

                                                           
152 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por Michael Garcez de Carvalho. Teresina: CDH/OAB/PI, 29 
jun. 2000. 
153 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por Katia Silene Palmera Miranda, representante do menor F. C. 
S. M. Teresina: CDH/OAB/PI, 26 set. 2000. 
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Conforme as denúncias, suspeitos de furto ou de qualquer outro delito, 

ou que se envolvessem em pequenas contravenções, eram submetidos a tortura como 

forma de obter a “confissão” do delito ou “corrigenda”. Faziam os torturadores uso de 

vários métodos: socos, pontapés, asfixia (no aparelho sanitário e em uma manilha 

existente na parte externa da delegacia), roleta russa, enforcamento. 

 

Em depoimento prestado por uma das vítimas à CDH/OAB/PI, é 

comovente o relato: 

 
‘Que no dia 11.11.00, por volta das 19:00h, devido a uma discussão com a 
vizinha, foi levada pela viatura para a Delegacia de Polícia. Lá chegando, foi 
algemada pelo Sd [...] arrastada pelos corredores, sendo puxada pelos cabelos 
ao tempo em que lhe aplicaram vários pontapés, deferidos inclusive pelo 
próprio Delegado. Também recebeu vários socos no rosto [...] somente foi 
liberada por volta da meia noite devido à interferência de seu marido. Em 
virtude das torturas sofridas ficou internada por dois dias no Hospital Gérson 
Castelo Branco.’154  

 

  Outro caso que merece ser comentado aconteceu em setembro de 2000, 

tendo como vítima o sapateiro Adilson José de Carvalho, preso e torturado por policiais 

militares: 

 

O advogado Décio Solano, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Secção 
do Piauí, vai acompanhar as investigações sobre as torturas praticadas contra o 
sapateiro Adilson José de Carvalho, que foi preso por policiais militares na Vila 
Irmã Dulce e de lá levado para as margens do rio para ser torturado. Ele sofreu  
várias pauladas em diversas parte do corpo e está sem poder trabalhar.155

 

Este caso estava em tramitação na 5ª Vara Criminal e vai para 

redistribuição, encontrando-se, nesse momento, na fase de defesa prévia.156

 

Em 2001, foram 11 (onze) casos de tortura apresentados à 

CDH/OAB/PI, 4 (quatro) ocorridos em fevereiro, 3 (três) em maio, 1 (um) em 

                                                           
154 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por Maria da Conceição Nascimento. Luzilândia: CDH/OAB/PI, 
27 nov. 2000. 
155 INVESTIGAÇÕES sobre tortura terão acompanhamento da OAB. O Dia, Teresina, p. 3, 4 set. 2000. 
156 PIAUÍ. Poder Judiciário. Teresina: 5ª Vara Criminal, Proc. n. 001.01.002398-5. 
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setembro, 2 (dois) em outubro e 1 (um) em dezembro. Concomitantemente, 1 (um) dos 

casos denunciados à CDH/OAB/PI foi denunciado na SSP/PI, o da vítima Manoel 

Campelo da Luz. 

 

O ano de 2001 começou “agitado”. No mês de fevereiro foram 

registrados 4 (quatro) casos. O primeiro aconteceu no dia 05 de fevereiro, em Picos 

(PI), no interior do Quartel do 4º Batalhão da Polícia Militar, quando Edilberto de 

Moura Santos foi preso por policiais daquele Batalhão como suspeito de crime de 

homicídio. A vítima afirmou que sua confissão foi obtida através de tortura: “[...] dois 

dos policiais que estavam na sala passaram a agredi-lo com murros nas costas e à altura 

dos rins; que depois de muito apanhar para livrar-se de seus agressores, resolveu 

confessar o que eles queriam [...]”157  

 

No dia 09 de fevereiro, o menor J.R.V.S. sofreu torturas praticadas por 

policias do 11º Distrito Policial. Quando a vítima compareceu para prestar depoimento, 

perante a CDH/OAB/PI, apresentava as mãos bastante inchadas por ter apanhado de 

palmatória, além de marcas de agressão nas costas.158  

 

No dia 18 de fevereiro, mais um caso. Desta vez praticado por policiais 

militares, tendo como vítima Alex Ney Nunes da Costa Santiago, abordado próximo de 

sua residência, espancado e encaminhado ao 7º Distrito Policial. Posteriormente, esta 

mesma vítima sofreu novas torturas, no ano de 2002, no trajeto para a Penitenciária 

Vereda Grande, presídio de segurança máxima, localizado em Floriano (PI).159   

 

Na Casa de Custódia Prof. José Ribamar Leite, estabelecimento 

destinado a presos à disposição da Justiça que aguardam julgamento, detentos do 

Pavilhão “F”, reivindicando assistência médica, religiosa, social e denunciando práticas 

de tortura por “Chefes de Grupo” e policiais daquele estabelecimento, rebelaram-se no 
                                                           
157 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por Edilberto de Moura Santos. Picos: CDH/OAB/PI, 12 fev. 
2001. 
158 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por J. R. V. S. Teresina: CDH/OAB/PI, 14 fev. 2001. 
159 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por Ayla Marta Nunes da Costa Santiago, irmã da vítima Alex 
Ney Maria da Conceição Nascimento. Teresina  CDH/OAB/PI, 19 fev. 2001. 
 



 81

dia 22 de fevereiro de 2001. Em seus relatos, denunciaram espancamento por parte dos 

agentes penitenciários e policiais militares que, após as agressões aos detentos, 

aplicavam-lhes um banho com água gelada e álcool para desaparecerem os hematomas, 

verdadeiros artifícios insidiosos no intuito de dificultar o reconhecimento das marcas de 

tortura e de não deixá-las registradas.160  

 

Em maio de 2001, outro caso de tortura na Casa de Custódia foi 

denunciado. Desta vez, praticada não por policiais, mas por presos da Cela 04, do 

Pavilhão “B”, que torturaram um colega com pedaços de vassoura e ferro e o 

violentaram sexualmente. 

 

Preso há uma semana na Casa de Custódia, Antônio Gomes de Sousa [...] foi 
violentado e espancado por quatro de seus companheiros de cela. O IML 
(Instituto Médico Legal) confirmou em laudo que Antônio Gomes apresentou 
manchas traumáticas, ferimentos e confirmou ter ocorrido ‘violência sexual e 
ato libidinoso’. 
Antônio Gomes de Sousa fez questão de denunciar a violência. Os integrantes 
da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 
[...] foram ontem para a Casa de Custódia falar com Antônio Gomes de Sousa 
para solicitar medidas de proteção para que o detento não venha ser vítima 
novamente de seus ex-companheiros de cela.161

 

Em maio, a vítima foi Manoel Campelo da Luz, líder comunitário do 

bairro Cidade Nova, em Teresina (PI). Os acusados, o delegado e policiais do 13º 

Distrito Policial, que inclusive tiveram decretadas suas prisões preventivas.  

 

O juiz da 3ª Vara Criminal de Teresina, Samuel Mendes de Moraes, decretou 
ontem a prisão preventiva do delegado [...] e dos policiais civis [...] 
denunciados pelo crime de tortura pelo promotor de Justiça Afonso Gil Castelo 
Branco, contra o líder comunitário do bairro Cidade Nova [...]  
Manoel Campelo da Luz disse que foi torturado por policias do 13º Distrito 
Policial com chutes e pontapés nos rins e baço e pancadas no tórax e nariz 
quando foi preso acusado de reter documentos da aposentada Maria Madalena 
Monteiro dos Santos.162

 

                                                           
160 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por Luís Mendes da Silva Neto et al. Teresina: Casa de 
Custódia., 24 fev. 2001. 
161 RIBEIRO, E. Preso é violentado por quatro em cela da Casa de Custódia. Diário do Povo, Teresina, p. 
11, 13 maio 2001. 
162 RIBEIRO, E. Prisão para delegado e 4 agentes. Meio Norte, Teresina, p. 9, 7 nov. 2001. 
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Este caso encontra-se em tramitação na 3ª Vara Criminal; os acusados 

foram interrogados e em abril de 2002 foi concedido prazo para apresentação de Defesa 

Prévia.163

 

Em setembro de 2001, mais um caso. A denúncia ocorreu junto à 

CDH/OAB/PI e ao Ministério Público, e a tortura foi praticada por policias militares e 

civis. A vítima, Antônio César Rodrigues, presa nas proximidades de sua residência, 

para confessar um furto, teve os olhos queimados com ponta de cigarro:  

 

[...]Ele foi preso e, para confessar um furto, teve até os olhos queimados com 
ponta de cigarro. César pode até ficar cego. Os militares não tinham mandado 
de prisão e nem flagrante contra o rapaz. Os PMs prenderam-no para 
investigar. 
O relato de tortura chocou [...] os funcionários do Centro de Apoio Operacional 
de Defesa da Cidadania, do Ministério Público, que receberam a denúncia.164

 

A vítima foi torturada para confessar um crime de furto e, segundo seus 

algozes, “para que não olhasse mais para as coisas alheias”.165 O caso encontra-se em 

tramitação na 3ª Vara Criminal com audiência de interrogatório dos acusados marcada 

para novembro de 2002.166

 

Dos casos denunciados em outubro de 2001, o primeiro foi praticado 

contra o operário Francisco das Chagas Gomes da Silva, torturado no 10º Distrito 

Policial, tendo como conseqüência a morte. 

 

A doméstica Maria do Rosário da Conceição Silva, mãe do técnico em 
eletrônica Francisco das Chagas Gomes, foi ouvida [...] em depoimento [...] 
sobre as acusações de torturas que seu filho teria sido vítima por policiais do 
10º Distrito (Bela Vista). Ela disse à polícia que Francisco das Chagas passou 
sete dias preso na delegacia e quando saiu estava muito torturado em 
conseqüência das pancadas que levou. 
De acordo com Maria da Conceição, quando seu filho foi internado no hospital 
do bairro Promorar, na zona sul de Teresina, já se encontrava em estado grave 
por causa da tortura, inclusive tendo recebido até pancadas com uma barra de 

                                                           
163 PIAUÍ. Poder Judiciário. Teresina: 3ª Vara Criminal, Proc. n. 001.01.008523-9. 
164 VIEIRA, W. PMs queimaram meus olhos com cigarro. Meio Norte, Teresina, p. 9, 13 set. 2001. 
165 PIAUÍ. Poder Judiciário. Teresina: 3ª Vara Criminal, Proc. n. 001.01.012314-9. 
166 Id. 



 83

ferro nas costas. Segundo ela, a morte de seu filho foi causada pelas torturas na 
delegacia.167  
  

A vítima foi presa no dia 16 de outubro de 2001. Torturada durante seis 

dias, faleceu no dia 23, constando do laudo que foram utilizados instrumentos como 

toras de madeira, cassetete, palmatória, dentre outros. A vítima foi submetida a várias 

sessões de tortura, tendo por conseqüência das lesões sofridas, a morte. O processo 

encontra-se em tramitação na 3ª Vara Criminal e no início do mês de novembro de 

2002 transcorreu a fase de interrogatório dos acusados.168

 

O segundo caso aconteceu quatro dias após o primeiro, no dia 30 de 

outubro. A vítima, André Luís Gomes dos Santos, agonizava em uma rede nos dias 

seguintes à tortura praticada por policiais militares, em frente à sua residência.  

 

Quatro dias após o operário Francisco das Chagas Gomes ter sido torturado e 
morto no 10º DP, surge a denúncia de outro trabalhador braçal massacrado por 
policiais e estar inconsciente no fundo de uma rede [...] 
A vítima, o oleiro André Luís Gomes dos Santos, 18 anos, é pobre, semi-
analfabeto, preto e mora em um casebre de taipa, de apenas três cômodos, com 
o pai [...] com a mãe adotiva [...] e com mais 5 irmãos. Todos, e mais a 
vizinhança, testemunharam os atos de barbárie patrocinada por 9 policiais 
militares, que chegaram a quebrar 3 cassetetes na cabeça, tórax, pernas e braços 
de André.169

 

O caso foi redistribuído, por sorteio, à Auditoria da Justiça Militar em 21 

de outubro de 2002, tendo o Ministério Público requerido a instauração do processo-

crime.170

 

No ano de 2002 continuam as torturas. Sete casos registrados até outubro 

de 2002: 1 (um) em março, 1 (um) em abril, 2 (dois) em junho, 1 (um) em julho, 1 (um) 

em agosto e 1 (um) em outubro, denunciados perante a CDH/OAB/PI. Perante a SSP, 

foram denunciados 5 (cinco) casos. Um caso por mês, nos meses de janeiro, fevereiro, 

maio, junho e julho.   

                                                           
167 GOMES, R. Mãe de técnico presta depoimento na Federal. Meio Norte, Teresina, p. 9, 31 out. 2001. 
168 PIAUÍ. Poder Judiciário. Teresina: 3ª Vara Criminal, Proc. n. 001.01.012952-0. 
169 VIEIRA, W. Polícia massacra outro operário. Meio Norte, p. 9, 31 out. 2001. 
170 PIAUÍ. Poder Judiciário. Teresina: Auditoria Militar IPM. n. 93/2002, Proc. n. 001.02.015063-7. 
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Em março, mais um menor foi vítima de tortura praticada por policiais 

do Batalhão do Parque da Cidade. F.C.C foi arrrastado pelas margens do Rio Poty e 

espancado, sofrendo golpes por todo o corpo.171  

 

Em abril, Paulo José de Sousa foi vítima de tortura praticada pelo 

Delegado e um soldado do Município de Agricolândia. Conta José que fora preso por 

volta das 11:00h do dia 12 acusado de furto de uma televisão, e levado até a Delegacia. 

Lá chegando, algemado com as mãos para trás, colocaram uma sacola de plástico em 

sua cabeça para que não pudesse respirar, desferindo-lhe vários tapas nas costas e na 

cabeça.172

 

Em junho de 2002, foi descoberto um plano de fuga arquitetado pelo 

presidiário Flávio Sérgio de Queiroz, na Casa de Custódia. Em conseqüência, o preso 

“Cicatriz”, como é conhecido Flávio, afirma haver sido torturado por agentes 

penitenciários. 

 

A diretoria da Casa de Custódia descobriu na sexta-feira passada um plano de 
fuga arquitetado pelo presidiário Flávio Sérgio de Queiroz Andrade, o Cicatriz. 
Uma sindicância foi aberta para investigar o plano e também o espancamento 
sofrido por Cicatriz logo depois da descoberta [...] 
Ontem à tarde Cicatriz foi levado, sob um forte esquema de segurança, para o 
Instituto de Medicina Legal para que fosse submetido a um exame de corpo de 
delito. O preso estava com vários hematomas pelo corpo, inclusive com uma 
escoriação na cabeça, que ele mesmo afirmou ter sido provocada por um 
cassetete de um dos agentes penitenciários.173

 

Dos casos denunciados perante a SSP/PI, o ocorrido em julho de 2002 

merece destaque por ter sido o único em que se denuncia a tortura psicológica. Trata-se 

de tortura praticada por uma Delegada contra Cristiane Maria de Jesus. O caso está 

sendo apurado pela SSP/PI, sem novidades até outubro de 2002.174

 

                                                           
171 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por F. C. C. Teresina: CDH/OAB/PI, 12 mar. 2002. 
172 CDH/OAB/PI. Depoimento prestado por Paulo José de Sousa. Teresina: CDH/OAB/PI, 25 abr. 2002. 
173 SOUSA, J. Cicatriz arma plano de fuga e apanha. Meio Norte, Teresina, p. 9, 18 jun. 2002. 
174 SSP/PI. Registros. Corregedoria Geral da Polícia Civil. Divisão de Polícia Administrativa Disciplinar. 
Teresina: SSP/PI, 7 jul. 2002. 
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O caso ocorrido em agosto de 2002 trouxe novamente a vítima Alex Ney 

Nunes da Costa Santiago, espancado por agentes da Secretaria de Justiça quando o 

mesmo foi transferido da Casa de Custódia para a Penitenciária Vereda Grande, 

localizada em Floriano (PI). Em carta escrita pela própria vítima, ipsis lítteris, o relato é 

o seguinte:  

 

OI MÃE EU QUERIA QUER A SENHORA VINHECE AQUI ME VISITAR 
ESTOU PRESCISANDO FALAR COM A SENHORA NAQUELE DIA QUE 
A SENHORA FOI ME VISITAR ME TIRARO DO PAVILHÃO DISENDO 
QUE IA ME BOTAR EM OUTRO PAVILHÃO AI CHEGOU NO 
CORREDOR ME ESPANCARO MUITO AI EU FIQUEI MUITO 
LESIONADO, DERO UM CHUTE NO MEU OLHO QUE ENCHOU LOGO 
FICOU ROXO, DERO MUITO NO MEU ESTOMAGO QUE EU PASSEI A 
SEMANA TODA VUMITANDO SANGUE SÓ QUE EU JÁ ESTOU 
MELHOR UM IRMÃO DO REGIN ME ARRUMOU UNS RÉMEDIO [...]175

 
Foram 29 (vinte e nove) casos denunciados perante a CDH/OAB/PI, 17 

(dezessete) junto à SSP/PI. Destes, 6 (seis) encontram-se em tramitação como 

processos judiciários na Justiça Criminal. Tais dados levam em consideração, no 

mínimo, dois fatores: o medo de represálias e a burocracia e lentidão dos processos. 

 

No dia 30 de outubro de 2002, foi instalada na sede da OAB/PI a Central 

e Comitê de Combate à Tortura, um projeto do MNDH em parceria com o Ministério 

da Justiça. A Central Estadual é coordenada pela CDH/OAB/PI e conta com o apoio de 

outras entidades de defesa dos direitos humanos. O objetivo é trabalhar de forma 

preventiva, recebendo denúncias através do telefone 08007075551, garantido o sigilo 

das ligações, e divulgar a Lei n. 9.455/97.  

 

É um passo importante para a efetividade da legislação e para a mudança 

da situação apresentada e refletida neste capítulo. 

 

 

 

                                                           
175 CDH/OAB/PI. Cf. carta anexada ao depoimento prestado por Ayla Marta Nunes da Costa Santiago, 
irmã da vítima Alex Ney Maria da Conceição Nascimento. Teresina:  CDH/OAB/PI, 10 ago. 2002. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É chegada a hora de dizermos: o Piauí está no mapa, sim senhor! No 

mapa da tortura, um dos 26 Estados da Federação em que se pratica este ato vil.  

 

Começamos a nossa jornada enfatizando a existência de uma desarmonia 

entre a realidade normativa e a realidade vital dos brasileiros, abordando a Lei Anti-

tortura, a Lei n. 9.455/97, que ecoou em nossa experiência como membro de uma 

Comissão de Direitos Humanos, o da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Piauí.  

 

Façamos uma comparação: o compositor – o legislador; a música – a Lei 

Anti-tortura; a orquestra – as vítimas; a caixa acústica do teatro – a efetividade da lei; a 

platéia – a sociedade; o maestro – a justiça. A música é bonita, vem sendo executada 

com técnica, mas a caixa acústica não está refletindo o bom som que sai dos 

instrumentos, e maestro e platéia percebem que o som está chegando a seus ouvidos de 

forma dissonante, distorcida. Devemos punir o responsável pela falha, o que projetou de 

forma errada a caixa acústica: o construtor – o agente que tortura.    

 

  Passando pelas definições apresentadas, notamos que o termo tortura 

evoluiu para alcançar outros aspectos antes não abordados, como o caso da tortura 

psicológica, muito usada pelos agentes torturadores e pouco lembrada nas denúncias das 

vítimas, talvez por falta de conhecimento da legislação que vigora desde 1997. 

 

  Podemos perceber, através da história, que há tempos a tortura está 

presente na humanidade. Podemos afirmar que seus métodos evoluíram quase na mesma 

proporção que a humanidade. Um Homem chegou a ser torturado, crucificado, por 

dizer-se Filho de Deus, o Salvador, e sê-lo.    

 

  E as atrocidades continuaram! Torturava-se por questões religiosas, para 

descobrir hereges. Jean Calas uma das vítimas. Para salvar a alma deste indivíduo 

calvinista acusado de matar o próprio filho que manifestara vontade de converter-se ao 

Catolicismo, torturaram-no; pensavam seus algozes que ele acabaria confessando o 

delito. Mas não foi bem assim que aconteceu. A inocência da vítima não cedeu à 
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torpeza do espetáculo. Eis a resposta de Calas: “[...] ao morrer na roda, clamou a Deus 

em testemunho de sua inocência e conjurou-o a perdoar seus juízes.”176  

 

A expiação na roda, o estrangulamento, as fogueiras, provas as mais 

variadas serviam como expiação dos pecados. As horrendas execuções fizeram ecoar 

vozes contrárias a este espetáculo, como Montesquieu, Voltaire e Beccaria. Para 

Montesquieu, atos vis pertencentes aos governos despóticos; Voltaire a combateu 

intensamente, principalmente em sua obra Tratado sobre a tolerância, escrita em defesa 

de Jean Calas e sua família; e Beccaria a investiga sob o aspecto da humanização das 

penas. 

 

Revolução Francesa à vista. Um passo para a Idade Moderna e Pós-

Moderna. Parece que a tortura findou na Idade Média. Engano! Disseminou-se uma 

nova profissão: a espionagem. A política interfere na polícia e órgãos do Judiciário. 

Serviços de inteligência militar desenvolveram-se, assim como as técnicas de descobrir 

e tratar os espiões prisioneiros capturados. 

 

Eclosão de guerras mundiais. Torturam-se presos suspeitos e acusados de 

atos atentatórios contra a nação. No Brasil, homens, mulheres e crianças foram 

torturados e mortos indiscriminadamente no período da Ditadura Militar. 

 

Os anos que se passaram desde 1764 não alcançaram a tortura. A obra de 

Beccaria continua mais atual que nunca. Séculos XVIII e XXI. Tortura-se para 

descobrir a verdade sobre um crime; para esclarecer contradições em que o ofensor caiu 

nos interrogatórios; para descobrir se é o indivíduo culpado de outros crimes e descobrir 

cúmplices; e para purgar a infâmia. A diferença dos séculos está, não nas práticas 

utilizadas, mas nos instrumentos, como o cigarro, que serve para queimar várias partes 

do corpo, inclusive os olhos do torturado. Verdadeira afronta ao princípio da dignidade 

da pessoa humana.   

 

                                                           
176 VOLTAIRE, 1993, p. 11. 
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A dignidade, esta preciosidade que alcança a consideração, o respeito, a 

concretização de valores e direitos, vem quase que corriqueiramente sendo ultrajada. 

Mas ela é paciente, espera e clama por verdade e justiça. 

 

Oficialmente, a tortura apareceu tipificada como delito no ECA, Lei n. 

8.069/90, com o objetivo de coibir esse plus na violência praticada contra menores. A 

Lei n. 8.072/90, que define os crimes hediondos, também se reporta à tortura em seu art. 

2º. No entanto, tal conduta precisava estar consagrada em legislação própria, como já 

havia determinado a Constituição Federal de 1988. 

 

A tortura explodiu em vídeo exibido pelos telejornais onde policiais 

militares aparecem espancando e aterrorizando cidadãos em Diadema, São Paulo. 

Apressa-se a edição da lei.  

 

Traz a lei, além da tortura física, a psicológica. O art. 1º e incisos 

elencam as figuras que constituem o delito em questão. O parágrafo primeiro deste 

artigo cuida de assegurar a dignidade de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. 

Aqui, os sujeitos ativos do delito são agentes públicos, como o carcereiro, o delegado de 

polícia, os funcionários da Segurança Pública e também podem ser médicos, 

enfermeiros e atendentes do local onde se encontrarem pessoas sujeitas a medidas de 

segurança. 

 

O parágrafo segundo pune o sujeito omisso que, tendo o dever de evitar a 

tortura, não o faz. É a lei punindo aquele que assiste ou sabe que alguém está sendo 

torturado e não evita quando tinha o dever de fazê-lo. É uma das práticas mais 

denunciadas por vítimas torturadas no interior de presídios e delegacias. Elas afirmam 

que o delegado “fulano de tal” não praticou nenhum ato, mas assistiu à tortura. 

 

O parágrafo terceiro trata dos efeitos que a tortura acarreta à vítima, 

punindo o agente de forma mais severa quando resulta lesão corporal de natureza grave 

ou gravíssima, e quando resulta morte.  

 

O parágrafo quarto trata do aumento da pena quando a tortura é cometida 

por agente público contra criança, gestante, deficiente e adolescente ou mediante 
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seqüestro. O parágrafo quinto traduz os efeitos da condenação: perda do cargo, função 

ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena 

aplicada. 

 

O parágrafo sexto cuida de impedir os benefícios da fiança, graça ou 

anistia àquele que comete tal delito. O sétimo estabelece o regime inicial do 

cumprimento da pena in concreto.  

 

A aplicabilidade da lei, quando o delito for praticado em território 

estrangeiro com vítima brasileira ou praticado por estrangeiro que esteja em local sob 

jurisdição brasileira, é alcançada no artigo segundo. O artigo terceiro estabelece sua 

vigência desde da data de sua publicação. Por fim, o artigo quarto revoga o art. 233 do 

ECA. A lei está posta, devendo ser aplicada. Muitos dos Estados brasileiros esperam por 

isso.  

 

O Brasil pode ser denunciado nas instâncias internacionais por descumprir a 
convenção que previne e pune a tortura, por empregar muito pouco os 
instrumentos legais existentes para coibir esse crime bárbaro. 
[...] está em vigor a lei que tipifica o crime de tortura e estabelece punição para 
os que a praticam. Ela prevê, por exemplo, o afastamento e prisão de policial 
que tortura alguém, mas raras são as vezes em que a lei é aplicada.  
O sistema atual estimula a tortura. É preciso estabelecer um pacto ético para que 
se possa banir a tortura no país.177

 

No Piauí não é diferente. É só voltarmos um pouquinho aos casos 

apresentados que constataremos a violação à lei. Dentre os apresentados, podemos 

destacar um caso de tortura qualificada pelo resultado morte, que possui a pena mais 

grave da lei: 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos. A denúncia partiu da mãe da vítima, que não 

se intimidou e serviu de exemplo para outras mães também denunciarem atos vis 

porventura praticados contra seus filhos. É a conscientização da não-impunidade, da 

aplicabilidade da lei começando a aflorar no povo brasileiro. É o temor de represálias 

sendo colocado à parte. É a paciência da dignidade (sendo testada na burocracia e 

lentidão dos processos) clamando por verdade e justiça.  

 

                                                           
177 SILVA, 2000, p. 116. 
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É claro que muito há que ser feito, como, por exemplo, não só a 

veiculação de imagens de vítimas torturadas, mas a inserção dos dispositivos da lei 

explicados de forma acessível à sociedade como um todo ou a veiculação de 

propagandas educativas.  

 
É preciso que a lei, como o artista, vá aonde o povo está. É o primeiro de 

muitos passos a serem dados. 

 
[...] há milhares de anos que a humanidade convive com a tortura. Ao lado 
disso, faz apenas duzentos anos que alguns homens disseram que ela é nojenta e 
que podemos viver sem ela. Expulsa do convívio de pelo menos uma parte da 
humanidade durante um tempo, a tortura terminou voltando, mesmo que – com 
exceção dos suplícios públicos adotados em alguns países fundamentalistas – 
nunca mais tenha sido oficialmente aceita. Há nesse retorno, razões para 
desesperar; mas, pensando no fato de que a sua prática permanece desde então 
quase sempre envolvida pela vergonha, há também motivos para crer que vale a 
pena continuar a luta – e que estamos apenas no começo.178  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
178 OLIVEIRA, 1994, p. 88-89. 
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      QUADRO 1 – CASOS DENUNCIADOS PERANTE A CDH/OAB/PI – 1998-2002 
1988 1999 2000 2001 2002 

(até outubro) 
 

ANO 

MESES VÍTIMAS 

 
JANEIRO - - - - - 

FEVEREIRO - - Edson Vieira 

Edilberto de Moura Santos 
Menor J.R.V.S 

Alex Ney N. da C. Santiago 
Detentos Pavilhão “F” 

- 

MARÇO Demétrius de Morais Gomes - - - Menor F.C.C. 

ABRIL - - - - Paulo José de 
Sousa 

MAIO - - - 
Antônio Gomes de Sousa 

Carlos Alberto M. Guimarães 
Manoel Campelo da Luz 

- 

JUNHO - - Michael Garcez de Carvalho - 
Jurandi Rodrigues 

Brandão 
Flávio Sérgio de 

Queiroz 

JULHO - - - - Jorgelito Erivan N. 
Bacelar 

AGOSTO - - - - Alex Ney N. da C. 
Santiago 

SETEMBRO - - Menor F.C.S.M. 
Adilson José de Carvalho Antônio César Rodrigues - 

OUTUBRO - - - Francisco das Chagas  Silva 
André Luís G. dos Santos Luís dos Santos 

NOVEMBRO - - 

Raimundo Nonato Martins 
Sidinilton Jorge Nascimento 

Carlos Eduardo M. Barros 
Maria da C. Nascimento  

Napoleão Vaz de A . Júnior 
Luís Mendes da Silva Neto 

- - 

DEZEMBRO - - - Raimundo Silva Soares - 
 

TOTAL 
 

01 00 10 11 07 

Fonte: O autor 



        QUADRO 2 – CASOS DENUNCIADOS PERANTE A SSP/PI – 1998-2002 
1988 1999 2000 2001 2002 

(até outubro) 
 

ANO 
 

MESES 
 

DENUNCIANTES 

JANEIRO - - - - Raimundo Silva Soares 

 
FEVEREIRO 
 

- - Paulo Alves - Dr. Cipriano J. L. Neto 

MARÇO - - - - - 
 
ABRIL - - Dr. José Moura Gomes 

Dr. Décio Solano Nogueira - - 

MAIO - - 
Dr. Antonio P. de A . Neto 
Dr. Antonio P. de A . Neto 
João da Cruz L. de Barros 

- Francisco Ferreira da Silva 

 
JUNHO - Antônio de P. S. Nascimento -  

Dr. Décio Solano Nogueira 
Delegacia Regional de 

Picos 

 
JULHO - - Irenildo Leal Salgueiro - Cristiane Maria de Jesus  

 
AGOSTO - Francisco de Assis Pereira - - - 

 
SETEMBRO - Pedro Afonso S. Assunção - - - 

 
OUTUBRO - - - - - 

 
NOVEMBRO - - - - - 

 
DEZEMBRO - - Francisco Ferreira da Silva - - 

 
TOTAL 

 
00 03 08 01 05 

       Fonte: O autor 
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