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“Entre os muitos homens de engenho e de coração que têm 
escrito contra a prática penal da tortura e contra a insidiosa 
manipulação dos processos que se efetuam secretamente no 
cárcere, não há nenhum que tenha causado impressão no 
espírito dos juízes e, assim ousarei dizer que pouco ou 
nenhum efeito produziram.”  

 
 
“Parece-me impossível que o costume de torturar 
privadamente no cárcere para obter a verdade possa ainda se 
sustentar por muito tempo, depois de se demonstrar que 
muitos e muitos inocentes foram condenados a morte pela 
tortura, que ela constitui um suplício de estrema crueldade, 
por vezes infligido da maneira mais atroz, que sua brutalidade 
depende apenas do capricho do juiz, sem testemunhas; que a 
tortura não é um meio para obter a verdade nem assim a 
consideram as leis e sequer os próprios doutores, que ela é 
intrinsecamente injusta, que as nações conhecidas da 
antiguidade não a praticaram, que os mais veneráveis 
escritores sempre a abominaram, que foi ilegalmente 
introduzida nos séculos da barbárie de outrora, e que 
finalmente, hoje em dia, várias nações a aboliram e 
continuam a aboli-la, sem qualquer inconveniente.” 

 
                                                                                         Pietro Verri   (1.770)                        
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RESUMO 
 

 

 

A Tortura nos presídios paraibanos, estudada no presente trabalho, representa 

um grande desafio a todo pesquisador, em especial no âmbito do Direito, quanto à 

perquirição da sua sobrevida apesar de extirpada das legislações há mais de dois 

séculos. O tema da tortura é uma discussão permanente, bem como precisa ser uma 

preocupação cotidiana dos cidadãos, pois a tomada de consciência acerca deste tema 

representa um compromisso social inarredável. Assim, longe de ser uma conduta 

ignóbil de nossos antepassados, a tortura continua viva no relacionamento poder 

político/cidadão, merecendo postura enérgica das instituições estatais, no sentido de ao 

menos atenuá-la, já que o desejo do homem de oprimir seu semelhante é um mal que 

sempre acompanhará a raça humana. Este trabalho, realizado sob o enfoque jurídico-

penal da prática da tortura nos presídios da Paraíba, revela que a tortura, a partir da 

antiguidade, percorreu linha temporal de evolução humana, transmutando-se de 

instrumento legal de sustentação de poder e destinado à instrução criminal a ilícito 

penal. No entanto, continua a ser praticada na clandestinidade ou semiclandestinidade, 

tanto no Estado da Paraíba como em todo o Brasil, sob a estrutura dos governos tanto 

despóticos como naqueles estruturados à luz da democracia. Neste contexto, objetiva-se, 

no presente trabalho, demonstrar a existência da prática da tortura nos presídios 

paraibanos e apresentar soluções para o problema. O relato de casos no interior dos 

cárceres demonstra a total inaplicabilidade da Lei de Tortura, como forma de não 

reconhecimento dos direitos humanos dos aprisionados, demonstrando a falência do 

sistema prisional. O cumprimento da lei supra citada implica que o Estado combine 

aspectos fundamentais na sua relação com o problema, devendo ir mais além da 

abstenção da prática da tortura, cumprindo a obrigação que tem de dar garantias e criar 

procedimentos de combate contra a tortura e maus tratos às pessoas privadas de sua 

liberdade. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Torture in prisons of Paraíba represents a great challenge to any researcher, 

especially in the Law ambit, in relation to a minute investigation of his surviving despite 

of being vanished of the legislations for more than two centuries. Such a theme has been 

a permanent discussion and it should be a daily awareness of the citizens as well; since 

that becoming aware of such a theme comes to be an irremovable social commitment. 

Thus, far from being a contemptible behavior of our ancestors, torture has been kept on 

practice in the citizen politic power relationship. Moreover, it deserves a remarkable 

position of the state owned institutions in the sense of, at least, attenuate it, as the desire 

of man to oppress his neighbors tends to be a harmful act that will always follow the 

human race. This paper has been written under a penal-juridical torture practice focus, 

in the prisons of Paraíba, what points out that torture, since ancient, has been through 

the human evolution time line by being transmuted with power sustentation legal tool 

and related to criminal instruction as well as to a penal illegality. However, it continues 

to be taken into practice under clandestineness or semi-clandestineness, here in Paraíba 

and also in the whole country. That has happened either under a despotic govern 

structure or those democratic ones. Throughout This context, this paper aims at pointing 

out torture practice in prisons of Paraíba and to propose suggestions to solve the 

problem. The report on the cases inside the jails figures out the whole inapplicability of 

the Torture Law, as a way of the non-consideration of the human rights of captive, 

witch conveys the prison system control order failure. The commitment of the Law 

cited above means that the Governor matches the main aspects in his relation with the 

problem. Hence his search for more than only going beyond the torture practice, but 

also fulfilling the duty of guaranteeing and generating combat procedures against the 

torture and bad treatment to people leading them to live far from their freedom.         

       



 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
Sumário: 1. O conhecimento empírico da prática da 

tortura nos presídios da Paraíba. 2. Por que o tema 

tortura? 3. Como se organiza este estudo. 

 

 

 
1. O conhecimento empírico da prática da tortura nos presídios da Paraíba 

 

 

“Nihil est in intelectu quod prius non fuerit in sensu”. Esse axioma em latim 

significa “nada existe no intelecto que antes não tenha estado nos sentidos”. Simboliza o 

empirismo, palavra que vem do grego e significa experiência. É uma doutrina que 

afirma que a única fonte de nossos conhecimentos é a experiência recebida e 

experimentada pelos nossos sentidos. De uma forma geral, os empiristas consideram 

que o conhecimento empírico, obtido através dos órgãos dos sentidos, é suficiente para 

conhecer a verdade. 

De acordo com os pensadores, principalmente LOCKE, todos os nossos 

conhecimentos, incluindo os mais gerais e abstratos, têm a sua forma de ser tirada da 

experiência pelo sujeito cognoscente. 

O principal mérito do empirismo é o de assinalar com vigor a importância da 

experiência na origem dos nossos conhecimentos. Os empiristas, de um modo geral, têm 

razão ao afirmar que não existem idéias inatas, e de que antes da experiência não há e 

nem pode haver conhecimento algum sobre o mundo exterior. 

Entretanto, o ponto fraco dos empiristas é, sem dúvida, a subestimação do 

papel da razão, do pensamento abstrato e a sua diferença qualitativa em relação ao 

conhecimento empírico. 
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Os nossos sentidos nos dão somente o conhecimento dos fenômenos. A 

essência das coisas só pode ser alcançada pela razão, pelo pensamento abstrato. Tanto 

isso é verdadeiro que muita gente, muitos estudantes, possuem grande dificuldade para 

atingir o raciocínio abstrato e não se desenvolvem. O mundo de hoje, séc. XXI, está a 

exigir o raciocínio abstrato, muito mais do que nas épocas anteriores. A ciência e a 

tecnologia se desenvolvem praticamente no mesmo ritmo e, às vezes, com vantagens 

para a tecnologia. 

O tema abordado, a Tortura, assola os presídios do Estado da Paraíba. O 

conhecimento deste fato é popular. Todos têm o conhecimento da prática da tortura 

contra os aprisionados, de maneira empírica, sem, contudo utilizarem a razão necessária 

para o seu combate.  

O tema escolhido faz parte do rol dos direitos humanos tidos fundamentais no 

nosso ordenamento maior. São os direitos humanos reconhecidos como tais pelas 

autoridades as quais se atribui o poder público de editar normas, tanto nacionais quanto 

internacionais. São os direitos positivados nas Constituições, nos tratados internacionais 

e nas leis. 

Este estudo é sobretudo a respeito da prática da tortura nos presídios 

paraibanos. Mas não só trata disto. Pretendo apresentar algumas hipóteses para a 

explicação da tortura nos presídios paraibanos e apontar saídas para o problema. 

 

2. Por que o tema tortura 

 

Cumprindo mais um dia de trabalho, em 1994, precisamente em 14 de Agosto, 

na qualidade de Defensora Pública, prestando serviços de Assistência Jurídica e 

Judiciária aos necessitados na forma da lei, por força da lei l.050/50, com exercício 

funcional no setor jurídico no Presídio Regional de Campina Grande, vulgo “Presídio 

do Serrotão”, fui, a convite de uma enfermeira da casa, informada que deveria adentrar 

a sala da Direção do Presídio do Serrotão, no que atendi e, ali, deparei com um quadro 

de verdadeira hediondez. Seis presos haviam sido espancados barbaramente. Estado 

lastimável. Assisti a toda narrativa dos aprisionados sobre o fato. Após conclusão da 
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tomada dos depoimentos dos aprisionados, procedimentos formais para instauração do 

competente processo próprio para a situação flagrante, foram retirados os presos do 

recinto e encaminhados à assistência médica necessária, na enfermaria daquele 

ergástulo público. 

Procurei, saber quais as providências judiciais e administrativas que seriam 

tomadas pela Direção. Comprometeu-se o Sr. Diretor com o fato de que em 24 horas 

tudo seria elucidado e comunicado ao Juízo da Vara das Execuções Penais, da referente 

comarca, para o fim de abertura de inquérito policial e administrativo, com o fito de 

apurar-se os responsáveis pela tortura aplicada. No setor jurídico da casa, comuniquei o 

fato aos demais colegas e ficamos aguardando as providências prometidas pela Direção. 

Dias após, procuramos a direção do presídio para que nos fosse informada as 

providências administrativas e judiciais tomadas. Nada fora feito. 

Parte desse ponto o interesse de comprovar uma situação de fato, que assola os 

presídios do nosso Estado. A tortura ainda é praticada em larga escala em todo o país.  

Trata-se de 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.  

Houve, até o século XVIII, sistemas jurídicos da tortura, nos quais esta consistia num 

meio lícito e válido de obtenção de provas contra o imputado, como adiante 

desenvolveremos em nosso estudo.   

O sistema foi combatido pelos iluministas, dentre os quais BECCARIA e 

MONTESQUIEU. 

Essa prática está expressamente condenada pelo Inciso III do Art. 5o da 

Constituição Federal, segundo o qual ninguém será submetido à tortura ou a tratamento 

desumano ou degradante.  A condenação é tão incisiva que o Inciso XLIII do mesmo 

Artigo 5o determina que a lei considerará a prática da tortura crime inafiançável e 

insuscetível de graça, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, 

podendo evitá-lo, se omitirem.1 

                                                           
1 Brasil. Constituição Federal. (1988). Senado Federal. Brasília. Ed. Técnicas. 2002. 
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Em verdade, ela já era condenada nas constituições anteriores como o é nas 

constituições modernas em geral, o que, no entanto, não tem impedido seu uso nos 

cárceres brasileiros e de outros povos, como freqüentemente se divulga. Aliás, a 

tecnologia da tortura se torna requintada: espeto sob as unhas, queimaduras de cigarros, 

choques elétricos no reto, na vagina, no pênis, espancamentos, aparelhos de tormentos 

de variada espécie, de que se sobressai o famoso “pau-de-arara”, ameaças contra 

mulher, filhas e filhos, estupros etc. Enfim, os atos mais pavorosos que a mente doentia 

pode engendrar. 

BECCARIA, que escreveu famoso libelo contra as penas cruéis, em sua obra 

intitulada “Dos Delitos e das Penas”, deixou páginas impressionantes na condenação da 

tortura. Para ele, a tortura “é uma forma de terror, pelo qual se exige que um homem 

seja ao mesmo tempo acusador e acusado”, criticando que a “dor se torne o cadinho da 

verdade, como se o critério dessa verdade residisse nos músculos ou nas fibras de um 

infeliz”; e ainda, que ela “é o meio seguro de absolver os robustos celerados vigorosos, 

e de condenar os inocentes fracos”.2 

“Uma estranha conseqüência,” diz BECCARIA, que necessariamente decorre 

do uso da tortura,  

“é que o inocente se acha numa posição pior do que a do culpado. 
Com efeito, se ambos são submetidos ao suplício, o primeiro tem 
tudo contra si, uma vez que ou confessa o delito e é condenado, ou é 
declarado inocente, mas sofreu pena indevida; ao passo que, um caso 
é favorável ao culpado quando, resistindo à tortura com firmeza, 
deverá ser absolvido como inocente, trocando uma pena maior por 
uma menor.  O inocente, portanto, só tem a perder e o culpado só a 
ganhar.” 3 

Note-se que BECCARIA está condenando uma prática admitida nos sistemas 

legais de sua época.  A crueldade se torna incomensurável quando praticada sob a égide 

de  sistemas  constitucionais  que  a condenam tanto quanto a consciência humana.  Pior  

                                                           
2 Beccaria, Cesare - Dos Delitos e das Penas - Trad. Lucia Guidicine e Alessandro Berti Contessa. Rev. 

Por Roberto Leal Ferreira - 2.ed.  4a Tiragem - Livraria Martins Fontes Editora. S. Paulo - 1999. p.69. 
3 Beccaria, Cesare - Dos Delitos e das Penas - Trad. Lucia Guidicine e Alessandro Berti Contessa. Rev. 

por Roberto Leal Ferreira - 2.ed. 4a Tiragem - Livraria Martins Fontes Editora. S. Paulo - 1999. p. 74-
75. 
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ainda, apresenta-se a tortura quando usada como forma de obtenção de confissão, 

depoimento ou de delação nos chamados crimes políticos, já que estes mesmos são, no 

mais das vezes, forjados em satisfação de autoritarismo. 

Os princípios últimos ou remotos da Ciência Jurídica Penal ficam a cargo da 

Filosofia do Direito Penal. Esta é competente para estudar a natureza ou essência do 

crime e da pena; para indicar o fundamento do direito de punir; para decidir, em relação 

ao problema da responsabilidade penal, se o homem é livre quando delinqüe, ou se o faz 

movido necessariamente por força a que não pode resistir. Tais problemas, nitidamente 

filosóficos, não hão de ser resolvidos no plano estritamente jurídico e positivo da 

Ciência Penal. 

Não poderia o jus-penalista isolar-se na sua torre de marfim, cerrando os 

ouvidos aos debates filosóficos concernentes ao objetivo de sua própria ciência. Ao 

contrário, ele deve manter-se alerta às discussões e conclusões que se apresentam, no 

terreno filosófico, a respeito dos temas penais. Mesmo porque as normas legais 

refletem, grande número de vezes, um princípio filosófico. 

 As noções de crime, pena, imputabilidade, culpa, dolo, ação, causalidade, 

liberdade, normalidade, erro e outras, lembra GARCIA, citando MAGGIORE, “são 

conceitos filosóficos, antes de constituírem categorias Jurídicas.” E vai mais além 

quando compara:  “a doutrina  do  Direito  sem  Filosofia  assemelha-se  a uma daquelas 

estátuas antigas, que tinham belos olhos, mas sem pupilas”.4  

A prática da tortura não é nova. Freqüenta o imaginário e a condição humana 

de todas aquelas pessoas que, por uma circunstância ou mesmo um desvio de 

comportamento ou conduta, é obrigado a reparar o dano causado a sociedade. Ao longo 

da história, várias foram as formas encontradas para perseguir-se a idéia de que aquele 

que comete qualquer mal contra seu semelhante deva receber um castigo equivalente à 

ação praticada. A segurança comum exige que o culpado seja punido, retomando a tal 

preço a crença ameaçada à sua força, voltando a ordem perturbada à segurança e à 

normalidade. O grande problema era estabelecer-se a justa correlação entre o dano e o 

                                                           
4 Maggiore, Giuseppe. Principii di Diritto Penale. Bolonha. 1937. 1º v. pág. 49. Apud Basileu Garcia. 

Instituições de Direito Penal, Tomo I Max Limonad. 3.ed. Vers. Atualizada. São Paulo. S/d. p.11. 
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castigo, pois não haviam instrumentos para quantificar o dano causado. Por outro lado, 

apesar da existência de excelentes trabalhos sobre o assunto, não encontramos nenhum 

autor que consiga dissociar a tortura, o tratamento desumano ou cruel àqueles que 

porventura fossem apanhados, em que não estivesse presente, o Estado, através de seus 

agentes, resquícios de práticas imemoriais, e uma vez superada a fase evolutiva da 

vingança privada, o Estado tomou para si a responsabilidade de punir e castigar. Por 

este motivo ouvimos tanto falar de punições, cárceres, penas. 

A melhor definição que temos da tortura foi fornecida pela Associação Médica 

Mundial, em assembléia realizada em Tóquio, em 10 de outubro de 1975, como: “as 

imposições deliberadas, sistemáticas e desconsideradas de sofrimento físico ou mental 

por parte de uma ou mais pessoas, atuando por própria conta ou seguindo ordens de 

qualquer tipo de poder, com o fim de forçar uma outra pessoa a dar informações, 

confessar ou por outra razão qualquer”.5  É certo que o fato do ser humano sofrer uma 

forma deliberada de tratamento desumano, degradante e cruel, com a finalidade de 

produzir sofrimentos físicos ou morais, é tão antigo quanto a história da própria 

Humanidade.  Na atualidade, malgrado um ou outro esforço, muito são os países que 

ainda praticam, ou toleram a tortura em pessoas indefesas, sem nenhuma justificativa ou 

qualquer fundamento de ordem normativa. 

Muitas dessas práticas têm por finalidade punir tendências ideológicas ou 

reprovar e inibir os movimentos libertários ou as manifestações políticas de protesto.  

Muitas dessas práticas cruéis e degradantes nada têm que ver com a chamada “obtenção 

da verdade”, mas uma estratégia do sistema repressivo que dispõe o Estado, contra os 

direitos e as liberdades dos seus opositores, como estratégia  de  manutenção  no  poder.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Brasil Nunca Mais. Um relato para a história. Arquidiocese de São Paulo. 14.ed. Vozes. Petrópolis. 

1986.  p. 281. 
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Não é por outra razão que sua metodologia e seus princípios estiveram nos currículos, 

como matéria teórica e prática das corporações militares e policiais.6 

Não quer dizer que não exista também a banalização do instinto violento como 

maneira torpe de dobrar o espírito das pessoas para o torturado admitir o que quer o 

torturador.  No fundo mesmo, o que se procura com a tortura é o sofrimento corporal 

insuportável, levando a uma fragmentação do corpo e da mente. 

A condenação da tortura pelas constituições de quase todos os Estados do 

mundo não tem significado seu definitivo desaparecimento.  Não mais usada como meio 

de prova regulada pela lei tem sido aplicada, todavia, sistematicamente como 

instrumento infame de domínio político, por parte de monstruosas tiranias, como a 

nazista ou a comunista, assinaladamente na idade stalinista, ou mesmo de nações que se 

definem como civis como a França (durante a guerra da Argélia) ou o hodierno Brasil.  

É de indagar-se atemorizado se esta barbárie não terá mais fim. 

A tortura não é só um crime contra o direito à vida.  É uma crueldade que 

atinge a pessoa em todas as suas dimensões, e a humanidade como um todo.  

A tortura é o crime mais cruel e bárbaro contra a pessoa humana. 

Tradicionalmente se argumentou que a tortura era um meio de forçar as pessoas a 

falarem a verdade. A realidade de hoje, porém, mostra que, com os sofisticadíssimos 

instrumentos de tortura, não somente física, mas mental, também é possível dobrar o 

                                                           
6 Recomenda-se ler a obra Brasil Nunca Mais. No relatório do Conselho de Justiça Militar de Juiz de 

Fora, existem depoimentos como o do estudante Ângelo Pezzuti da Silva que afirma “que na PE          
(Polícia do Exército) da GB, verificaram o interrogado e seus companheiros que as torturas são uma 
instituição, vez que o interrogado foi o instrumento de demonstrações práticas desse sistema, em uma 
aula de que participaram mais de 100 (cem) sargentos e cujo professor era um oficial da PE, chamado 
Tnt. Ayton...” Tal denúncia foi confirmada pelo depoimento de Maurício Vieira de Paiva, quando diz 
em seu interrogatório “que o método de tortura foi institucionalizado em nosso País e, que a prova deste 
fato não está na aplicação da tortura simplesmente, mas, no fato de se ministrarem aulas a este 
respeito...” “... aula esta que se realizou na PE de GB, foi ministrada para cem (100) militares das 
Forças Armadas, sendo seu instrutor um Tnt. Hayton, daquela U.M.”. E ainda no depoimento judicial 
do estudante Júlio Antônio Bittencourt de Almeida, de 24 anos: “que durante o período em que o 
interrogado esteve na PE foi dado um curso sobre tortura para cerca de oitenta a cem membros para o 
qual os presos serviram de cobaias; que os professores e a platéia desse curso eram de elementos das 
Forças Armadas”. Conclui o autor que “de abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a tortura 
no Brasil passou, com o Regime Militar, à condição de método científico incluído em currículo de 
formação militar”. E diz: “sabe-se que um dos primeiros a introduzir tal pragmatismo no Brasil, foi o 
policial norte-americano Dan Mitrione.” (Brasil Nunca Mais, Um relato para a história. Arquidiocese de 
São Paulo. 14.ed. Vozes. Petrópolis. 1986. p. 31-32.). 
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espírito das pessoas e fazê-las admitir tudo quanto for sugerido pelo torturador, o que é 

especialmente intolerável nos dia de hoje, quando a maioria dos povos subscreve o 

reconhecimento e defesa dos direitos e a dignidade do ser humano. Esses direitos 

continuam sendo flagrantemente suprimidos e violados, colocando, conseqüentemente, 

diante da Comunidade Internacional, o Brasil no banco dos réus.  

 

3. Como se organiza este estudo  

 

Como objeto deste estudo e partindo do conhecimento empírico da prática da 

tortura nos presídios do Estado da Paraíba, como também dos constantes noticiários da 

mídia local sobre tais práticas, cujos fatos, como era de se esperar, causam imenso 

repúdio aos humanistas que lidam na área, como também as inúmeras denúncias e 

aberturas de sindicâncias administrativas contra operadores da vigilância prisional 

envolvidos, o nosso estudo centrou-se nas razões determinantes para tais práticas. 

Tem como objetivo, em face da perplexidade dos fatos, a tentativa de 

elucidação dos motivos da prática da tortura contra aqueles aprisionados que já se 

encontram condenados pelo ordenamento jurídico vigente, denotando aparente descaso 

da sociedade na insatisfação da pena aplicada, bem como, a submissão do próprio 

condenado quando torturado e as providências judiciais tomadas pelos órgãos 

competentes, administrativo e judicial, visando coibir os suplícios.   

Pretende-se, como análise, o estudo da ocorrência de maus tratos e tortura nos 

Presídios do Estado da Paraíba, com ênfase nas cidades de João Pessoa e Campina 

Grande, onde se encontra quase totalidade da população carcerária estadual, e para onde 

migram presos de todas as localidades do Estado em face da concentração de presídios 

de segurança máxima. 

Como hipótese central, partindo de um conhecimento empírico sobre a prática 

da tortura nos presídios da Paraíba, somos a acreditar na existência de suplícios de tal 

natureza no interior dos cárceres, mesmo sendo contrárias aos preceitos legais. A 

tortura, hoje, é crime no Brasil.  
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Com isso pergunta-se: há tortura cometida contra pós-condenados nos 

presídios da Paraíba? Acaso, consolidada a existência de tortura nos presídios do Estado 

da Paraíba, quais as razões de sua ocorrência? E ainda, por que seriam praticadas contra 

aqueles que estão sob a tutela do Poder Público, nos presídios, onde, teoricamente, só 

existem pós-condenados? 

Para atingir-se o objetivo determinado na pesquisa, utilizou-se do método 

indutivo de investigação científica, pelo qual se chegou a determinadas conclusões, 

sobre a população carcerária do Estado da Paraíba, que foram formuladas com base em 

estudos realizados a partir de um levantamento de dados obtidos em uma amostra 

representativa da população que foi escolhida aleatoriamente. 

Ademais, recorreu-se a outras informações, obtidas através de pesquisa 

documental, que serviram também para alicerçar as referidas conclusões formuladas 

sobre a população, tais como entrevista com Juizes, Secretaria da Cidadania e Justiça, 

Conselho dos Direitos Humanos do Estado da Paraíba, Pastoral Carcerária e outros. 

Vale ressaltar, ainda, que, estando o presente trabalho de pesquisa estritamente 

relacionado ao comportamento humano, buscou-se também, as devidas explicações para 

algumas observações e conclusões formuladas, mas não explicadas claramente no 

campo jurídico. 

 

Processo de coletas de dados 

 

Para comprovação dos objetivos do presente trabalho, foram utilizados dados 

primários e secundários. Os dados primários foram obtidos através da aplicação de um 

questionário, composto de questões fechadas, referentes a processo de pesquisa, que, em 

caráter confidencial, foi aplicado aos condenados, componentes da população carcerária 

que foram escolhidos para compor a amostra. 

Vale salientar que o questionário foi respondido por cada elemento da amostra 

de maneira que não permitisse a possibilidade de sua identificação, como maneira de 

manutenção e preservação de cada um, fato que foi bem esclarecido ao entrevistado, 
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uma vez que, ciente de tal procedimento, o apenado ficaria mais à vontade para proferir 

as suas respostas com toda a sinceridade. Assim, o anonimato estaria protegendo-o de 

alguma retaliação futura por parte das direções dos presídios, caso cheguem a tomar 

conhecimento de respostas que venham a denegrir a sua imagem, fato este que veio, 

com toda a certeza evitar distorções de informações, chegando a resultados bastante 

fidedignos. 

No que diz respeito à coleta de dados secundários, esta se realizou através de 

pesquisa documental, consubstanciada na análise dos processos administrativos e 

sindicâncias instauradas no âmbito da Secretaria da Cidadania e Justiça, junto à 

COSIPE, Coordenadoria do Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba, órgão do 

Executivo do Estado, encarregado da administração dos presídios, quando da ocorrência 

das hipóteses levantadas pela pesquisa em epígrafe. 

 

Delimitação do Universo 

 

Para delimitação de nossa investigação escolhemos a população carcerária, em 

que, através de inúmeros informes, sabe-se da existência de maus tratos e torturas 

impostos aos condenados por aqueles que representam o Poder de Estado, inaceitável 

sobre todos os pontos de vista (moral, ético, religioso e legal), em face da total 

subjugação em que se encontram, sem que haja uma resposta eficaz no sentido de coibir 

tais abusos ou práticas. 

O Universo, objeto da presente pesquisa, é composto de aproximadamente 

4.000 (quatro mil) pós-condenados de ambos os sexos, que compreendem a população 

carcerária do Estado da Paraíba. 

 

Técnica de Abordagem e Tamanho da Amostra 

 

A técnica de amostragem utilizada foi a aleatória simples, para o que se 

considerou a população finita e de tamanho 4.000. Para determinação do tamanho da 

amostra n, fixou-se arbitrariamente um erro máximo tolerável de 5% (cinco por cento), 
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com um coeficiente de confiança de 95% (noventa e cinco por cento), o qual indica que 

se deve escolher aleatoriamente n = 187 da população carcerária.  

De fato, a amostra utilizada foi de tamanho n = 400, o que na realidade diminui 

ainda mais a margem de erro considerada. 

 

 

Tratamento estatístico dos dados 

 

Após o processo de coleta dos dados, feito através da aplicação de 

questionários, devidamente testados e validados, estes foram selecionados, revisados, 

criticados e digitados em software adequado para futuras análises. 

A análise dos dados foi executada, inicialmente de forma descritiva, e em 

seguida, aplicada alguns testes de hipóteses nas variáveis de interesse que visavam 

aceitar ou não as hipóteses propostas. 

Visando testar a afirmação vigente nos meios de que a proporção de presos 

torturados em presídios é da ordem de 15% (quinze por cento), obteve-se uma amostra 

aleatória simples de tamanho n = 400, da qual a proporção de indivíduos que foram 

considerados torturados é de 61% (sessenta e um por cento). Executando um teste de 

hipóteses sobre a proporção p de torturados, isto é, testando as hipóteses: 

- A proporção de torturados é da ordem de 15%. ( H0: p=0,15). 

- A proporção de torturados é maior de 15%. (H1: p>0,15). 

Conclui-se, ao nível de significância de 5% (cinco por cento) que devemos 

rejeitar H0. Isto é, há evidências de que a proporção de presos torturados é muito maior 

do que a difundida na mídia local.  

Como dito anteriormente, o tema faz parte do rol dos direitos fundamentais que 

são os direitos humanos reconhecidos como tal pelas autoridades às quais se atribui o 

poder político de editar normas, tanto no interior dos Estados quanto no plano 

internacional: estão os direitos humanos positivados nas Constituições, nas leis, nos 

tratados internacionais. Portanto, não se deve torturar, vez que é prática tipificada como 
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crime no nosso ordenamento jurídico, conforme demonstramos no desenvolver do 

trabalho. 

No primeiro capítulo, como passo primitivo, tratamos do início do 

conhecimento da tortura, partindo da evolução histórica do combate a essas práticas 

monstruosas, como objetivo geral, dentro desse universo, analisamos os fundamentos 

justificadores da introdução dessa cruel prática no cotidiano dos povos: a vingança 

privada, o talião e o contrato social. Vimos, ainda, a composição germânica e a enorme 

influência da Igreja nas Idades Média e Moderna, sobretudo, através do Instituto da 

Inquisição.  

No segundo capítulo a atenção é dedicada, em análise, ao estudo da tomada de 

consciência da humanidade, ante o surgimento das idéias preconizadas pelos 

iluministas e a institucionalização do repúdio aos maus tratos nas prisões, como um 

direito universal em suas diversas etapas históricas. 

No terceiro capítulo, esboça-se um panorama de ampla visão da inserção da 

Lei de Tortura no nosso ordenamento jurídico. A tese de alguns autores pela sua 

inconstitucionalidade, quando apontam conflito na designação da lei, que criou a figura 

típica de crime comum, vez que para estes autores existe a afirmação nos tratados 

internacionais de que crime de tal natureza é próprio. Demonstra, também a influência 

da ordem jurídica internacional, vencida aos conflitos doutrinários, revelando a 

inocorrência de qualquer inconstitucionalidade. 

No quarto capítulo, prossegue-se com a objetivação específica de demonstrar 

as especificações da tortura, com enfoque na figura dos pós-condenados, em razão do 

esquecimento pela sociedade, da ocorrência de maus tratos e tortura nas Penitenciárias 

do Estado da Paraíba, elucidando o processo de dominação exercido sobre os 

aprisionados e as formas de controle aplicadas pelo Poder Público em combate aos 

torturadores, comprovando, através de análise de dados coletados, a existência de tais 

práticas. 

A investigação realizada é, sobretudo, nossa contribuição para que se erradique 

essa forma extremada de violência, que se configura em maus tratos impostos à pessoa 
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privada da liberdade procurando, através do sofrimento, quebrar sua resistência, com 

obtenção de informações, utilizando-se, quer da força bruta, física, quer de ameaças, 

engodos e promessas, viciando a vontade e a liberdade dessa pessoa. Procuramos, 

portanto, trazer à tona a conscientização da sociedade para o efetivo combate à tortura, 

visualizando, embora que longinquamente, o crepúsculo dessa herança cultural. 

Na bibliografia geral, só foram colocadas as publicações que apresentam 

interesse direto e contribuição específica para a elaboração deste trabalho, tendo-se 

eliminado as obras de formação genérica. 

O reexame da obra de qualquer autor deve cuidar, além dos pressupostos e do 

conteúdo mesmo de seu pensamento, da avaliação crítica deste conteúdo, vale dizer, em 

que medida são insuficientes ou contraditórios os caminhos adotados e até que ponto 

isto pode comprometer os resultados alcançados. Daí tratar-se, no último capítulo de ver 

em que medida poderá ser aplicada àquelas questões básicas acima mencionadas, isto é, 

se responde adequadamente aos estímulos contra a prática da tortura, se nos ajuda a 

combater eficazmente os suplícios nas prisões e nosso Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

 

 

PRIMEIRO CAPÍTULO 
 

 

 A Tortura na História 

 

Sumário: 1. A Vingança Privada, o Contrato Social e 

o Talião. 2. A composição Germânica. 3. A 

Antiguidade. 4.Grécia e Roma. 5. A Igreja e a Tortura – 

Idade Média (Séc. V a XV). 6. Idade Moderna.  

 

 

1.  A Vingança Privada, o Contrato Social e o Talião 

 
 

Em tempos remotos da história da humanidade, “época houve em que o 

homem fazia Justiça pelas próprias mãos. Era a vingança privada, violenta e quase 

sempre eivada de demasias”.7 A vingança privada arraigou-se muito ao costume dos 

povos. Só lentamente foi sendo abandonada, graças ao fortalecimento do poder social, 

quando as penas públicas passaram a instituir suficiente proteção para o indivíduo, que, 

em conseqüência, já não necessitava recorrer ao seu próprio desforço. 

Note-se já presente a idéia do Contrato Social, mediante o qual os homens 

primitivamente teriam vivido isolados, mas mediante o pacto de união não escrito, 

teriam se agrupado, e concordado em transferir para um só homem (o rei) ou para uma 

assembléia de homens, o seu poder e sua força, assegurando-se a paz, a segurança e o 

cumprimento das leis da natureza.  

No entanto, ao irromper o crime no seio das células sociais, como a família, o 

clã, a tribo, fazia-se valer, na imposição do castigo, a autoridade do chefe, 

ordinariamente com direito absoluto, de vida e de morte, sobre os seus comandados. 

                                                           
7 Garcia, Basileu. Instituições de Direito Penal. Vol. I Tomo I. Max Limonad. 3.ed. Rev. e Atualiz. São 

Paulo. s.d.:12-13. 
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Houve, pois, já acima da mera vingança, uma verdadeira justiça privada, que 

aplicava ora a pena de morte, ora a de reclusão. 

Na primeira forma de justiça punitiva, que foi a vingança executada pelo 

particular, se depara o germe do Direito Penal, a sua inicial exteriorização. E só com o 

moroso passar dos tempos se atingiu um estado de certo progresso, em que se procurava 

estabelecer um equilíbrio entre a ofensa e a repressão, chegando-se à pena de Talião - 

um processo de justiça em que ao mal praticado por alguém deveria corresponder, tão 

exatamente quanto possível, um mal igual e em contrapartida. 

Com o surgimento do Talião, uma mais perfeita noção de justiça passa a reger 

essas relações, através da qual a vítima ou seus familiares reagia à ofensa com igual 

intensidade e forma: olho por olho, dente por dente, afastando-se a prerrogativa de o 

indivíduo ou o clã fazer a justiça com as próprias mãos. Perseguia-se a idéia do 

ressarcimento do mal causado através da aplicação do mesmo mal a quem o causara. As 

pessoas envolvidas em litígio já não ficavam abandonadas a uma solução de caráter 

pessoal, uma vez que o rei ou chefe da família assumia a incumbência de decidir a 

causa.  

Logo, as sentenças eram confiadas à classe dos sacerdotes ou aos juizes que 

pacificavam as partes e castigavam os culpados, surgindo, nessa etapa da evolução do 

Direito as formalidades e cerimônias que até hoje o acompanha. Entretanto, convém não 

esquecer que as penalidades impostas aos infratores ou supostos infratores consistiam 

em apedrejamento, chumbo derretido na pele, decepações de órgãos etc. 

“Nas legislações da Antigüidade, como a hebraica, a grega e a 
romana, observam-se sinais do largo emprego do Talião. Olho por 
olho, dente por dente, advertiam as legislações israelitas, reunidas no 
Pentateuco, que apresenta os cinco primeiros livros do Antigo 
testamento, atribuídos a Moisés. E, mais recuado que o antiguíssimo 
Código de Manu, da Índia, o de Hamurabi, da Caldéia, que remonta a 
cerca de dois mil anos antes da era cristã, já previa profusamente, a 
retribuição Talional”,8  impondo aos criminosos a empalação, a 
fogueira, a amputação de órgãos e a quebra de ossos, como 
reprimenda do mal praticado.  

                                                           
8 Garcia, Basileu. Instituições de Direito Penal. Vol. I Tomo I. Max Limonad. 3.ed. Rev. e Atualiz. São 

Paulo. s.d.:13. 
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No antigo judaísmo, que ‘desempenhou papel decisivo na configuração 

original dos conceitos ocidentais de lei”9, a lei mosaica, do Antigo Testamento, defendia 

os escravos das arbitrariedades: “se alguém ferir o seu escravo ou escrava a pauladas, e 

o ferido lhe morrer não mãos, aquele será punido”10  Todavia, o livro dos Eclesiásticos 

33, 27 admite a tortura dos escravos: “jugo e rédea dobram o pescoço; torturas e 

interrogatório dobram o mau escravo”, muito embora, defenda a dignidade deles, no 

mesmo texto: “se você tem um escravo, trate-o como irmão, porque você precisa dele, 

assim como de si mesmo”.11  Note-se que no texto bíblico o talião encontra respaldo: 

“olho por olho, dente por dente”, “pé por pé”, “queimadura por queimadura”, “ferida 

por ferida”, “golpe por golpe”.12 

Na primeira vingança, desconhecia-se o princípio da personalidade da 

responsabilidade criminal, portanto, em face do ato lesivo praticado por um indivíduo, 

não era punido ele, ou não só ele, mas outros ou todos que lhe fossem solidários. Já com 

a pena de talião “aparecia a noção de personalidade e responsabilidade: o castigo 

alcançaria o autor da ofensa”.13 A pena de talião, embora hoje nos afigure brutal, 

significa indiscutivelmente uma conquista. 

Com a pena de talião se foi firmando, no entendimento dos povos, o conceito 

de conveniente equivalência quantitativa entre a ofensa e o castigo.  

 

 

2. A composição Germânica  

 

Mais tarde, surgiu, como nos expedientes da justiça punitiva, a composição 

pecuniária.  Percebeu-se que os métodos ferozes  de  repressão  eram  nocivos, porque 

enfraqueciam os grupos sociais,  desfalcando-os.  Considerou-se, então,  a possibilidade 

                                                           
  9 Friedrich, Carl Joachim. Perspectiva Histórica da Filosofia do Direito. Zahar Editores. Rio de Janeiro. 

1965. p. 25.    
10 Êxodo. 21. 
11 Eclo. 33, 32. 
12 Êxodo 21, 24. 
13 Garcia, Basileu. Instituições de Direito Penal. Tomo I. Max Limonad. 3.ed. Rev. e Atualiz. São Paulo. 

s.d. p.14. 
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de fazer coincidir a pena ou castigo com a prestação de um benefício à vítima ou a sua 

família. 

Nos institutos da Justiça germânica, nota-se fecundo exemplo desse sistema, 

que é o da indenização, recebida pela parte lesada, daquele que a lesou. Efetuando o 

pagamento da pena pecuniária, a que o ofensor era constrangido, “não podia mais o 

ofendido ou a sua grei cogitar de vingar-se, pois na indenização se consubstanciava 

suficiente castigo.”14  

 

 

3. A Antigüidade 

 

É certo que a Antigüidade desconheceu a privação da liberdade como sanção 

penal, embora se saiba que o encarceramento de delinqüentes existiu desde a mais 

remota antigüidade, mas não tinha o caráter de pena, servindo para fins de contenção e 

guarda de réus para preservá-los fisicamente até o momento de serem julgados ou 

executados, se prestando à ante-sala de suplício.  Usava-se a tortura para a descoberta da 

verdade, como bem demonstra a arquitetura de velhos prédios medievais, onde se 

percebe que as masmorras das casas consistoriais e as câmaras de tortura estavam umas 

ao lado das outras e mantinham-se os acusados presos até serem descartados, mortos de 

fome, de febre no cárcere ou vitimados das torturas nos lugares ermos ou para 

aguardarem a morte certa, geralmente em lugares de suplício tal como o calvário, onde 

o próprio Cristo foi imolado. 

Servia, assim, a prisão, de depósito – contenção e custódia – da pessoa física 

do réu, que esperava, geralmente em condições subumanas, a celebração de sua 

execução. A tortura e os maus tratos eram conseqüências da própria condição do estado 

de  cárcere.  

 

 

 

                                                           
14 Garcia, Basileu. Instituições de Direito Penal. Tomo I. Max Limonad. 3.ed. Rev. e Atualiz. São Paulo. 

s.d.  p. 14. 
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4. Grécia e Roma 

 

Para BITENCOURT, a expiação daquele que violou as normas de convivência 

– expressada pela aplicação das mais atrozes penalidades, como morte, mutilação, 

tortura e trabalhos forçados – é um sentimento comum que se une à antigüidade mais 

remota.  

“A Grécia, berço da civilização ocidental, ou mais exatamente a 
civilização helênica desconheceu a privação da liberdade como pena. 
Platão, contudo, propunha, no livro nono de As Leis, os 
estabelecimento de três tipos de prisões: uma na praça do mercado, 
que servia de custódia; outra denominada sofonisterium, situada 
dentro da cidade, que servia de correção; e uma terceira destinada ao 
suplício que, com o fim de amedrontar, deveria constituir-se em lugar 
deserto e sombrio, o mais distante possível da cidade.  Platão faz 
também distinção entre crimes extraordinários, cujos autores 
condenava-se à morte civil, e crimes de menor gravidade, 
sancionados com penas de correção, que se cumpriam em um 
estabelecimento especial.”15 

A tortura funcionava mais no campo moral, no íntimo do indivíduo, de modo 

que, ao ser atingido em sua honra, era compelido a cumprir sua obrigação. Platão já 

apontava as duas idéias históricas da privação de liberdade: a prisão como pena e a 

prisão como custódia. Esta última a única forma efetivamente empregada na 

Antigüidade. 

Deve-se acrescentar que “a Grécia também conheceu a prisão como meio de 

reter os devedores até que pagassem as suas dívidas. Ficava, assim, o devedor, à mercê 

do credor como seu escravo, a fim de garantir seu crédito. Esta prática, inicialmente 

privada, foi posteriormente adotada como pública, mas ainda como medida coercitiva 

para forçar o devedor a pagar sua dívida.”16  

No direito romano, por exemplo, a Lei das Doze Tábuas, que também acolhia o 

Talião, continha tarifas para a compositio. O poder público necessitava, pois, de intervir. 

                                                           
15 Bitencourt, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: Causas e Alternativas Ed. RT. São Paulo. 1993. 

p. 15. 
16 Bitencourt, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: Causas e Alternativas. Ed. RT. São Paulo. 

1993. p.14-15. 
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E a sua intervenção embrionária na justiça privada dos mentores agregados humanos, 

aos poucos se intensificou, até afirmar-se predominante e inevitável no Direito Penal. 

A interferência do poder social no domínio da repressão, durante séculos e até 

época relativamente recente, fez-se sentir pela crueldade dos castigos.  

Caminhou vagarosamente a humanidade por uma fase de autêntica vingança 

pública, em certo tempo sob a preocupação de aplacar a ira das divindades, que se 

supunha decorrer do crime. As penas eram ferozmente intimidativas. A morte, 

prodigalizada através das mais requintadas maneiras, e os castigos corporais foram de 

constante aplicação. Até que, já perto do último quartel do século XVIII, se inaugurou 

um período humanitário, em que foi preconizado o abrandamento das sanções, para que 

correspondessem à evidente suavização dos costumes dos povos, provocada e difundida 

pela civilização no século das luzes. Entrou então o Direito Penal – bafejado  por uma 

nova filosofia – um  estágio de alterações profundas, em princípio de cunho estritamente 

jurídico e, mais tarde, sob a influência das investigações científicas, servidas pelo 

método positivo, até chegar-se ao período contemporâneo, que tem sido chamado 

penitenciário ou científico. 

Os romanos só conheceram efetivamente o encarceramento com fins de 

custódia, conforme expresso no famoso texto de ULPIANO: Carcer enin ad 

continendos homines non ad puniendos haberit debit  (a prisão serve não para o castigo 

dos homens, mas para a sua custódia). Não esquecer que, conquanto não admitisse a 

prisão como sanção penal, o Direito Romano admitia a tortura, pois o processo baseava-

se na auto acusação e na confissão dos suspeitos, e não nas provas e nas testemunhas.  

Quando era necessário castigar um escravo, os juízes, por eqüidade, delegavam 

essa tarefa ao pater familiae, que podia determinar a sua reclusão temporária ou 

perpétua no ergastulum, local destinado a esse fim na casa do senhor.  Contrariamente, 

os membros das classes superiores eram condenados a trabalhos forçados temporários 

de caráter público.  Registro bíblico interessante, no Novo Testamento, é a invocação do 

apóstolo Paulo, de sua cidadania romana para livrar-se da tortura e dois açoites.17 

                                                           
17 Atos dos Apóstolos 22,24. 
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O direito germânico também não conheceu a prisão com caráter de pena, uma 

vez que nele predominavam a pena capital e as penas corporais. Os lugares onde se 

mantinham os acusados até a celebração do julgamento eram bem diversos: é que nesta 

época não existia ainda uma arquitetura penitenciária própria.  “Os piores lugares eram 

empregados como prisões: utilizavam horrendos calabouços, aposentos freqüentemente 

em ruínas ou insalubres de castelos, torres, conventos abandonados, palácios e outros 

edifícios.”18 

 
 

5.  A Igreja e a Tortura - Idade Média (Séc. V a XV) 

 

Já sob o monopólio do conhecimento e dominação da Igreja, com predomínio 

de idéias da Patrística, em fins do século II, TERTULIANO, na obra De Corona, exorta 

os soldados convertidos à fé cristã a evitarem praticar torturas. Dois séculos depois, 

LACTÂNCIO, em sua Divinae Institutiones, escreve eloqüentes páginas contra a 

tortura, “por ser contra o direito humano e contra qualquer bem”. Já SANTO 

AGOSTINHO, na De Civitae Dei, escrita entre os anos 412 e 416, não chega a condenar 

a inclusão da tortura no Direito Romano, mas repudia sua aplicação, por tratar-se de 

pena imposta a quem não se sabe ainda se é culpado. 

Pouco antes de AGOSTINHO, em 382, o Sínodo Romano, presidido pelo 

PAPA DÂMASO, remete alguns cânones aos bispos da Gália, entre os quais se declara 

expressamente que não são livres de pecado os funcionários civis que “condenaram 

pessoas à morte, deram sentenças injustas e exerceram a tortura judiciária”.  Apenas 

vinte anos após aquele sínodo ocorre uma virada no pensamento do Magistério 

pontifício da Igreja. O PAPA INOCÊNCIO I (401-417) escreve em sua Epístola VI: 

“Pediram-nos a opinião sobre aqueles que, após haverem recebido o batismo, tiveram 

cargos públicos e exerceram a tortura, ou aplicaram sentenças capitais.” “A este respeito 

nada nos foi transmitido. Iniciava-se, assim, o consentimento implícito às normas 

processuais romanas, apesar da suposta cristianização do Império.  E, considerando que 

o Estado, após Constantino, contava com um número sempre maior de funcionários 

                                                           
18 Bitencourt, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: Causas e Alternativas. Ed. RT. São Paulo. 

1993. p.16.   
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cristãos, exigir que se mantivesse frente a ele a mesma atitude crítica de 

TERTULIANO, de LACTÂNCIO, de AGOSTINHO e de todos que sentiram de perto a 

perseguição, significava – aos olhos da nova teologia do poder – impedir a justiça penal 

de seguir o seu curso normal.”19 

 Na Idade Média, a lei penal tinha como objetivo provocar o medo coletivo, 

não existindo a noção de liberdade e respeito à individualidade humana.  A própria 

Igreja, detentora de poder espiritual e temporal, era omissa nessa condição.  As pessoas 

ficavam ao arbítrio e à mercê dos detentores do poder, que por sua vez, debatiam-se na 

instabilidade reinante, não importando a pessoa do réu, sua sorte, a forma em que ficam 

encarcerados. Loucos, delinqüentes de toda ordem, mulheres, velhas e crianças 

esperam, espremidos entre si em horrendos encarceramentos subterrâneos, ou em 

calabouços de palácios e fortalezas, o suplício e a morte. A privação da liberdade 

continua a ter uma finalidade custodial aplicável aqueles que foram submetidos aos 

mais terríveis tormentos exigidos por um povo ávido de distrações bárbaras e 

sangrentas.  A amputação de braços, pernas, olhos, língua, mutilações diversas, queima 

de carne a fogo, e a morte, em suas mais variadas formas, constituem o espetáculo das 

multidões deste período histórico.  

No século XII, o Direito Penal do ocidente retoma princípios do Direito 

Romano Imperial, reintroduzindo a tortura judiciária, apesar de, à mesma época, afirmar 

o Decretum Gratiani: “a confissão não deve ser obtida pela tortura”, como escreve o 

PAPA ALEXANDRE.  No século seguinte, a tortura passa a fazer parte dos códigos 

processuais, especialmente nos Estados centralizados, como Castela de Afonso X, a 

Sicília de Frederico II e a França de Luiz IX.   Simultaneamente, a Igreja passa a admitir 

o uso processual da tortura.  Em 1244, o PAPA INOCÊNCIO IV aprova a legislação 

penal de Frederico II e, em 1251, em seu Ad Extirpanda, aceita que “os hereges, sem 

mutilação e sem perigo de vida podem ser torturados a fim de revelar seus próprios 

erros e acusar os outros, como se faz com os ladrões e salteadores”.  É o retorno oficial 

ao sistema penal romano, fundado na auto acusação e na confissão do réu.  Essa trágica 

involução reflete-se na obra do maior pensador medieval, TOMÁS DE AQUINO.  Em 

                                                           
19 Brasil Nunca Mais, Um relato para a história. Arquidiocese de São Paulo. Pref. de D. Paulo Evaristo 

Arns. Vozes. 14.ed. 1986. p.284. 
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fins do século XIII, ao tratar das injúrias conta as pessoas, na parte moral da Suma 

Teológica (questão 64), ele se refere à mutilação, à flagelação dos filhos e dos servos e 

ao encarceramento. Mas não menciona a tortura, exceto em sua Expositio Super Job. 

Sucede, às vezes, que, quando um inocente é acusado falsamente perante um juiz, este, 

para descobrir a verdade, o submete à tortura, agindo segundo a justiça, mas a causa 

disso é a falta de conhecimento humano. SÃO TOMÁS admite, pois, que, não havendo 

outro recurso para se apurar a verdade, é justa a aplicação da tortura, mesmo sobre um 

inocente.  Tal posição inaugura, na Igreja, a adoção da tortura como prática sistemática 

de preservação da disciplina religiosa. Ela passa a ser “oficialmente aceita nos processos 

de heresia, não obstante não se recomende sua aplicação direta por religiosos, padres e 

bispos.”20 

Surgem, nesta época, a prisão de Estado e a prisão Eclesiástica.  Na prisão de 

Estado, na Idade Média, somente podiam  ser  recolhidos os  inimigos do poder, real  ou  

senhorial, que tivessem cometido delitos de traição ou os adversários políticos dos 

governantes.  

“O Réu era encarcerado à espera da execução da verdadeira pena 
aplicada (morte, açoite, mutilações etc.), ou como detenção temporal 
ou perpétua, ou ainda até receber o perdão real. Estas prisões tinham, 
não raras vezes, originariamente outra finalidade e, por isso, não 
apresentavam uma arquitetura adequada. Os exemplos mais 
populares são a Torre de Londres, a Bastilha de Paris, porões e 
lugares lúgubres dos palácios onde eram encarcerados os réus, como 
o do Palácio Ducal de Veneza, que ficou conhecido como a Ponte 
dos Suspiros.”21  

A Prisão Eclesiástica, por sua vez, destinava-se aos clérigos rebeldes e 

respondia às idéias de caridade, redenção e fraternidade da Igreja, dando ao 

internamento um sentido de penitência e meditação. A prisão canônica era mais humana 

que os regimes seculares, que era baseado em suplícios e mutilações. Porém, é 

impossível equipará-la à prisão moderna. Foi por iniciativa eclesiástica que, no Século 

XII,  surgem as prisões subterrâneas,  que  tornaram  célebre  a  expressão  vade in pace.    

                                                           
20 Brasil Nunca Mais, Um relato para a história. Arquidiocese de São Paulo. Pref. de D. Paulo Evaristo 

Arns. Vozes. 14.ed. 1986. p. 284-285. 
21 Bitencourt, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: Causas e Alternativas. Editora R.T. São Paulo. 

1993. p.18.   
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“Os  réus  eram despedidos  com  essas  palavras  porque  aquele que entrava naquelas 

prisões não saía com vida.  Eram masmorras nas quais se descia por meio de escadas ou 

através de poços onde os presos eram dependurados com uma corda.”22  

Período áureo da tortura é o da Inquisição, existindo até um manual sobre o uso 

dessa prática na Igreja, o “Manual dos Inquisidores” de NICOLAU EYMERICH, 

(1320-1399).  No capítulo III, “Sobre o Interrogatório do Acusado”, o inquisidor 

recomenda: “aplicar-se-lhe-á a tortura, a fim de lhe poder tirar da boca toda a verdade”.  

O capítulo V, traz como título “Sobre a Tortura”, e tem como frase introdutória: 

“Tortura-se o acusado, com o fim de o fazer confessar os seus crimes.”23 

 Quem tortura, os eclesiásticos ou o braço secular?  A esta indagação responde 

o frade italiano que comandou a Inquisição na região espanhola de Aragón: quando 

começou a estabelecer-se a Inquisição, não eram os Inquisidores quem aplicavam a 

tortura aos Acusados, com medo de incorrerem em irregularidade.  Esse cuidado 

incubia-se aos juízes leigos, conforme a Bula Ad Extirpanda, do Papa Inocêncio IV, na 

qual esse Pontífice determina que devem os Magistrados obrigar com torturas os 

hereges (“esses assassinos das almas, esses ladrões da fé cristã e dos sacramentos de 

Deus”) a confessar os seus crimes e a acusar outros hereges seus cúmplices.   

Isto no princípio. Posteriormente, tendo-se verificado que o processo não era 

assaz secreto e que isso era inconveniente para a fé, achou-se que era mais cômodo e 

salutar atribuir aos inquisidores o direito de serem eles mesmos a infligir a tortura, sem 

ser preciso recorrer aos juízes leigos, sendo-lhe ainda outorgado o poder de mutuamente 

se relevarem de irregularidade em que às vezes, por acaso, incorressem.24  

 

 

                                                           
22 Bitencourt, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: Causas e Alternativas. Editora R.T. São Paulo. 

1993. p.19.   
23 Eymerich, Nicolau. Manual dos Inquisidores; Comentários de Francisco de La Pena. Trad. de Maria 

José Lopes da Silva. Rio de Janeiro. 2.ed. Rosa dos Tempos. Brasília. DF.1993. p.208. 
24 De ordinário utilizam os nossos inquisidores cinco espécies de tormentos no decorrer da tortura. Com 

isso são coisas sabidas de toda a gente, não irei deter-me neste assunto. Podem consultar-se Paulo, 
Grilando, Locato, etc. 



Primeiro Capítulo.  A Tortura na História 

 
 
  

32

Já que o Direito Canônico não prevê particularmente este ou aquele suplício, 

poderá os juízes servir-se daqueles que acharem mais aptos para conseguirem do 

acusado  a  confissão  de  seus  crimes.    

“Não se deve,  porém,  fazer  uso  de  torturas inusitadas. MARCÍLIO 
menciona catorze espécies de tormentos e acaba por afirmar que 
imaginaram ainda outros como seja a privação de sono, também 
referida e aprovada por GRILANDO e LOCATO. Mas, se é 
permitido dizer a minha opinião, isso é mais trabalho de carrascos do 
que tratado de teólogos. É por certo um costume louvável aplicar a 
tortura aos criminosos, mas reprovo, veemente, esses juizes 
sanguinários que, por quererem vangloriar-se, inventam tormentos de 
tal modo cruéis que os acusados morrem durante a tortura ou acabam 
por perdem alguns dos membros.”25 

Como se vê, os tribunais de Inquisição não seguiam ordem jurídica alguma e os 

Processos não obedeciam às formalidades do Direito. Estimulava-se a delação, que –

formalizava  a peça acusatória.  A denúncia oral fazia-se por mãos sobre o Evangelho, 

como juramento e, a partir daí, o inquisidor tramitava o processo, mantendo oculta a 

identidade do denunciante. “A obrigação de denunciar os hereges era permanente.  

Mesmo quando a acusação era completamente desprovida de verdade, o inquisidor não 

era obrigado a apagar de seus livros de registros processuais o dado referente aos 

supostos hereges.”26  

Característica dessa época era o Direito Ordálico, segundo o qual a melhor 

prova de maldade do indivíduo é o abandono que dele faz Deus ao retirar-lhe a sua 

ajuda para superar as provas a que é submetido – da água, do fogo, do ferro candente 

etc. – com o que faz merecedor automático do castigo, julgamento de Deus, cujo 

resultado se aceita mais ou menos resignadamente.  “O culpado, isto é, o que não supera 

a prova, convence a si mesmo de sua própria maldade e abandono de Deus. Se não 

estivesse em pecado – se não tivesse cometido um delito – sairia feliz, não haveria 

                                                           
25 Brasil Nunca Mais, Um relato para a história. Arq. de São Paulo. Pref. D. Paulo Evaristo Arns. Vozes. 

14.ed. 1986. p.286. 
26 Brasil Nunca Mais, Um relato para a história. Arq. de São Paulo. Pref. D. Paulo Evaristo Arns. Vozes. 

14.ed. 1986. p.288. 
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menor dúvida. Como se vê, é um direito profundamente corrompido, com elevado 

índice de erro judiciário.”27  

 
 

 
6. Idade Moderna 

 

Comenta BITENCOURT que, durante os séculos XVI e XVII, “a pobreza se 

abate e se estende por toda a Europa. Contra os deserdados da fortuna que delinqüem 

quotidianamente para subsistir experimentam-se todos tipos de reações penais.”28  

 As guerras religiosas tinham arrancado da França uma boa parte de suas 

riquezas, formando uma legião de pobres e desvalidos da sorte, quase a quarta parte da 

população, vítimas da escassez, subsistiam de esmolas, do roubo e assassinatos.  

Verdadeiros exércitos de vagabundos e mendigos, que de tão numerosos era impossível 

aplicar-se a pena de morte a tanta gente.  Ameaçados com o patíbulo, foram obrigados a 

trabalhar em encanamento de esgotos, acorrentados de dois a dois, condenados às galés 

e, por fim, açoitados em praça pública, marcados nas costas, tendo as cabeças raspadas e 

sendo expulsos da cidade. Note-se, por oportuno, que em alguns países Europeus 

chegou-se a vender condenados às galés, uma das mais cruéis penas aplicadas nesses 

tempos, aos países marítimos. 

GARCIA esclarece que, “para se ter idéia do que representou no passado o 

sistema de atrocidades judiciárias, não será necessário remontar a mais longe que há três 

séculos. Na França, por exemplo, ainda depois do ano de 1700, a pena capital era 

imposta de cinco maneiras: esquartejamento, fogo, roda, forca e decapitação.”29  

Toda a encenação das penas objetivava infundir o terror que se acreditava ter a 

virtude de arredar os crimes. 

                                                           
27 Bitencourt, Cezar Roberto.  Falência da Pena de Prisão:  Causas e Alternativas.  Editora R.T.  São 

Paulo.1993. p.22. 
28 Bitencourt, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: Causas e Alternativas. Editora R.T. São Paulo. 

1993. p.23. 
29 Garcia, Basileu. Instituições de Direito Penal. Tomo I. Max Limonad. 3.ed. Rev. e Atualiz. São Paulo. 

S.d. p.15. 
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Nem o corpo era poupado à pena. Em certos casos, impunha-se ao defunto a 

execução em efígie, substituindo o condenado por uma figura, no patíbulo, ou se 

arrastava o cadáver pelas ruas, suspendendo-o afinal no cadafalso, se a decomposição 

orgânica o permitia. Havia, especialmente temida, a pena de privação de sepultura. 

Entre os castigos corporais, incluíam-se as amputações, como penas por si 

mesmas e também como suplício de antecipação à pena de morte. O parricida, segundo 

a legislação francesa, até reforma de 1832, deveria ter a mão direita decapitada, antes da 

execução capital.  

A pena de língua cortada punia implacavelmente os blasfemos, quando não 

eram enviados as fogueiras.  

O Direito Penal, como se vê pela sua evolução histórica, surgiu tutelando 

interesses particulares, não há duvida, mas elevou-se à defesa e conservação da 

sociedade. 

Relata ARNS, em seus comentários, que, “com a evolução dos tempos, a 

Igreja, envolvida pelas idéias humanistas, procurou minorar tais procedimentos 

medievais, afastou-se dos centros de poder e estabeleceu a igualdade de todos perante a 

justiça, restringindo sobremaneira a prática de torturas e de detenções preventivas. 

Foram suprimidos os usos da água fervente, do óleo quente e do ferro em brasa. Aboliu-

se também o princípio de que “em qualquer julgamento Deus estará presente para dar 

razão a quem tiver”.  Pois o “poder divino” submetia o acusado a provas.  Se saísse 

ileso, era inocente.  Se a ferida não infeccionasse, se a pele não formasse bolhas, não era 

considerado culpado e sua inocência era proclamada.  Caso contrário, se não resistisse à 

dor, era obrigado a confessar sua culpa e, portanto, incriminado.”30  

O Direito Penal, no seu desenvolvimento, tem caminhado paralelamente ao 

Direito Constitucional, variando com ele, sensível às alterações operadas na organização 

política dos povos. 

                                                           
30 Brasil Nunca Mais, Um relato para a história. Arq. de São Paulo. Pref. D. Paulo Evaristo Arns. Vozes. 

14.ed. 1986. p.288. 
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Sob a primazia do princípio da legalidade dos delitos e das penas, a justiça 

penal contemporânea não concebe crime sem lei anterior que determine, nem pena sem 

lei anterior que a estabeleça. Esse princípio enuncia máxima fundamental, nascida na 

Revolução Francesa, com o Direito Individualista por ela criado. 

Em tempos idos, o Direito Penal era arbitrário, tirânico. A autoridade pública 

aplicava discricionariamente as penas, sem que as leis obrigatoriamente as 

estabelecessem. 

O Direito Constitucional regulando situações especiais a propósito de algumas 

funções públicas, estabelece no campo penal, graças a imunidades e inviolabilidades, a 

exceção de impunidade e determinados privilégios de processo. 

É nesse cenário que aparece a fenomenal obra Dei Delitti e delle Pene, escrito 

aos 26 anos de idade, por CESARE BECCARIA, como experiência das agruras do 

cárcere, para onde foi enviado por injusta interferência paterna.  

O livro é um libelo contra as injustiças dos processos penais em voga. No 

entender de CRETELLA JR., “é, de certo modo, a Filosofia francesa, aplicada à 

legislação penal da época. Contra a tradição clássica, invoca a razão. Torna-se o arauto 

do  protesto  público  contra  os julgamentos secretos, o juramento imposto ao acusado, 

a tortura, o confisco, a pena infamante, a delação, a desigualdade diante da sanção e a 

atrocidade do suplício.  Ao sustentar que “as mesmas penas devem ser aplicadas aos 

poderosos e aos mais humildes cidadãos, desde que hajam cometidos os mesmos  

crimes”,31  BECCARIA proclamou  com  desassombro,  pela primeira vez,  o princípio 

da igualdade perante a lei.  Estabeleceu limites entre a justiça divina e a justiça 

humana, entre o pecado e crime.  Condenou o pseudodireito de vingança, tomando por 

base o ius puniendi e a utilidade social.  Considerou sem sentido a pena de morte e 

verberou com veemência a desproporcionalidade entre a pena e o delito, assim como a 

separação do Poder Judiciário do Poder Legislativo. 

O particular exame da obra de CESARE BONESANA, marquês de Beccaria, 

dada a sua característica de fonte de renovação penal operada a partir de fins do século 

                                                           
31 Cretella Jr, in Notas Introdutórias da tradução “Dos Delitos e das Penas”. 
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XVIII, justifica-se mesmo num curso de âmbito restrito. Ao fazê-lo, rememoraremos, 

objetivamente, a história do período pré-clássico da elaboração penal e dos seus 

antecedentes próximos, sem a desvantagem das alusões abstratas que pouco sugerem. 

Apesar   das   transformações  ulteriores  do  Direito  Penal,  domina  ainda  hoje,  nessa 

disciplina, a inspiração do célebre tratado “Dos delitos e das Penas”. Muitas questões da 

doutrina contemporânea continuam a receber um raio de luz do pensamento de 

Beccaria.           

Escrito em 1.764, em Milão, o “grande pequeno livro” foi, como disse HÉLIE, 

“o primeiro grito de consciência pública para a reforma do Direito Penal, que se 

encontrava em profundo atraso, assimilando-se pela crueldade das sanções, que eram 

requintadamente desumanas.”32 O famoso panfleto constituiu, todo ele, uma generosa 

invocação em prol da justiça, o que explica a sua repercussão e o seu êxito. Era algo 

inédito e emocionante, em face de sua preocupação com a sorte dos desgraçados que 

sofriam as crises de legislações retrógradas, servidas por métodos punitivos 

verdadeiramente bárbaros.  

 Sem dúvida, já se fizera sentir a influência do cristianismo, vinculando as 

idéias de arrependimento e conversão à de expiação, e recomendando o aprisionamento 

celular e individual, como meio de isolar o culpado e induzi-lo à reflexão salvadora.  

Apesar, porém, das suas ressalvas, quanto a impor diretamente a pena de morte, os 

tribunais eclesiásticos, cuja jurisdição não se cingia aos delitos religiosos, mas abarcava 

também infrações consideradas contra a ordem social, não havia deixado uma tradição 

de brandura.  

Por outro lado, os PRÁTICOS dos séculos XV e XVI, tendo constituído a sua 

sutilíssima doutrina penal com os textos romanos, sob a deliberação do recrudescimento 

dos castigos, haviam levado ao extremo, no Direito repressivo, a obsessão da vingança 

pública. 

                                                           
32 Hélie, Faustin. Des délits et dês peines, par Beccaria, nuvelle édition, précédée d’une introduction et 

acompagnée d’um commentaire par M.Faustin Hélie. Paris.1856. Apud Barsileu Garcia. Instituições de 
Direito Penal. Tomo I. Max Limonad. 3.ed. Rev. e  Atualiz. São Paulo. S.d. p. 43. 
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A análise que BECCARIA empreende é penetrante, ao condenar as 

disparidades entre as classes sociais, a inexistência penal então vigente, no qual a tortura 

representava sólida instituição, que não devia sequer ser discutida. 

Os excessos a que conduziam as doutrinas da expiação e da intimidação 

haviam encontrado, antes, os protestos dos filósofos e enciclopedistas do seu século: 

Voltaire, Montesquieu, Diderot, D’Alembert, Helvétius, D’Holbach e outros, avultando 

o nome de Jean Jacques Rousseau. Como salienta GARCIA,  

 “em realidade, muitas das reformas que BECCARIA sugere foram 
propostas por outros pensadores no decorrer da história. O seu êxito 
deve-se ao fato de constituir o primeiro delineamento consistente e 
lógico sobre uma bem elaborada teoria, englobando importantes 
aspectos penológicos. Beccaria constrói um sistema criminal que 
substituirá o desumano, impreciso, confuso e abusivo sistema 
criminal anterior.”33  

O Tratado dos Delitos e das Penas orientou, seguramente, a reforma da 

legislação, sobre as bases da justiça e da humanidade.  

Desencadeada a Revolução Francesa, a Assembléia Constituinte aplicou à 

matéria penal os princípios da Declaração dos Direitos do Homem, de 26 de agosto de 

1.789, firmando-se regras a igualdade e a personalidade das penas; a abolição não só 

dos processos contra defuntos como do confisco geral de bens; a legalidade dos delitos 

e das penas, estas e aquelas obrigatoriamente definidas pela lei. Por extremada ilação, as 

penas foram cominadas em quantidades fixas, imutáveis, tornando-se mister conceder, 

posteriormente, maior flexibilidade ao sistema. 

 O código francês, de 1.791, suprimiu as penas consideradas cruéis ou 

excessivas, diminuiu extraordinariamente os casos de pena de morte, declarando que 

consistiria na simples privação da vida, sem suplício. Refluiu em 1.810 a tendência ao 

rigorismo, ao refazer-se estatuto repressivo, mas os preceitos legais tornaram a 

abrandar-se com a revisão realizada em 1.832.  

                                                           
33 Garcia, Basileu. Instituições de Direito Penal. Tomo I. Max Limonad. 3.ed. Rev. e Atualiz. São Paulo. 

S.d. p. 45. 
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Em poucos anos, o escrito de BECCARIA teve dezenas de edições e foi 

traduzido para muitos idiomas. Combatido e aplaudido, assinalou o inicio de nova era 

no Direito Penal. Estudando a origem das penas e os fundamentos do direito de punir, 

BECCARIA  apóia-se  na  teoria  do  contrato  social,   cuja   inspiração   lhe  advém  de 

ROUSSEAU34.  Os homens,  devendo viver em sociedade,  condição de  sua  existência, 

perceberam ser essencial que cada um cedesse uma pequena parcela de sua liberdade, 

para a preservação da segurança e tranqüilidade gerais, sob a égide da soberania da 

nação, que se constituiria com a soma das concessões parciais de liberdade.  

Uma das conseqüências dessa teoria é que as penas a serem impostas aos 

indivíduos que infrinjam as leis da sociedade devem ser proporcionais àquela parcela 

mínima de liberdade cedida. Porque, cedendo-a, o homem não se privou de todos os 

direitos que possuía, mas se despojou de uma quantidade diminuta. 

 Só as leis podem prefixar penas para os indivíduos. O legislador, ao criá-las, 

representa a sociedade unida por um contrato social. É necessário estabelecer-se 

diferenciação absoluta entre as funções do legislador e as do juiz. Baseado em 

MONTESQUIEU, que já falara na separação dos poderes, BECCARIA mostra que, 

ante a presumida afirmação dos autos da lei de que o acusado a violou, e a negativa a 

interferência de outro representante da sociedade, o magistrado, pode decidir a 

controvérsia, sendo inadmissível que o próprio legislador a possa dirimir. 

Parecia-lhe abominável a interpretação das leis. Fossem tão claros os 

dispositivos, que dispensassem o trabalho perigoso do hermeneuta. Receava que o 

magistrado, a pretexto de alcançar significados misteriosos, modificasse a lei a seu 

talante, agindo, assim, em desacordo com o princípio do contrato social, fonte das 

garantias na vida em sociedade.   

                                                           
34 Rousseau foi um dos pensadores que deu a maior importância ao Contrato Social, dando-lhe a seguinte 

definição: “... encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda força a pessoa e os 
bens do associado, e, em virtude da qual, cada um, unindo-se a todos, não obedeça a nada mais do que 
a si próprio e fique livre como antes...” Rousseau, Jean Jacques. O Contrato Social e Discurso sobre a 
Economia Política.Trad. Márcio Pugliesi e Norberto de Paula Lima. São Paulo. Hemus Editora 
Limitada. 7.ed. S/D. p.27. 
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O trabalho interpretativo é perturbador, porque pode incluir outra proposição: a 

opinião do juiz. Ter-se-iam, então: a lei, a interpretação do magistrado, o fato, contrário 

ou conforme a lei, e, em quarto lugar, a condenação ou absolvição.  

Nada mais inconveniente, diz BECCARIA, do que “consultar-se o espírito da 

lei”,  expressão muito em voga. Comenta-a:  “O espírito da lei seria, pois, o resultado da 

lógica, boa ou má, de um juiz, de uma digestão fácil. Ou penosa; da fraqueza do 

acusado; da violência das paixões do magistrado; das suas relações com o ofendido - 

enfim, de todas as pequenas causas que mudam as aparências e transformam as coisas, 

no espírito inconstante do homem.”35  

Aliás, MONTESQUIEU já havia dito que “não há cidadão contra o qual se 

possa interpretar uma lei, quando se trata dos seus bens, sua honra ou sua vida.”36  

Ocupa-se BECCARIA com a obscuridade das leis, querendo-as 

suficientemente claras para que todos pudessem moldar os seus atos pelas normas 

promulgadas.Os Magistrados tinham grande poder para prender os indivíduos. Bastava 

simples suspeita para que se desse o que hoje se chamaria a prisão preventiva. 

BECCARIA bate-se pela organização de um sistema de indícios e presunções 

capazes de justificar a prisão prévia. Por exemplo: a confissão do culpado, a certeza do 

seu ódio à vítima, o clamor público, a fuga, as declarações de cúmplices. 

E, falando da necessidade da instituição de preceitos garantidores, ele se refere 

aos presídios do seu tempo, como sendo o horroroso reconhecimento do desespero e da 

fome. 

O capítulo de maior notoriedade, na obra de BECCARIA é o referente à tortu-

ra: “Da questão ou Tortura”. Questão significando o interrogatório mediante tormento. 

                                                           
35 Beccaria, Cesare - Dos Delitos e das Penas - Trad. Lucia Guidicine e Alessandro Berti Contessa. Rev. 

por Roberto Leal Ferreira - 2.ed.  4a Tiragem - Livraria Martins Fontes Editora. S. Paulo - 1999. p. 46.   
36 Para Montesquieu, “os Juízes da nação apenas constituem a boca que pronunciam as palavras da Lei, 

seres inaminados, que lhe não podem moderar nem a força nem o vigor”.  Aquilata-se quanto essa 
concepção pesou nas diretrizes constitucionais advindas com a Revolução Francesa: chegou a 
estabelecer que, em dúvida sobre o entendimentodo texto legal, devia o Magistrado suspender o 
julgamento para solicitar esclarecimentos dos órgãos legislativos. (Montesquieu. Charles de Secondat, 
Baron de. O Espírito das Leis.  Trad, e notas de Pedro Vieira Mota, 6.ed. São Paulo.  Saraiva.  1999.  p. 
178-179). 
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Empregava-se, na época, largamente, a tortura, para conseguir a confissão do 

suposto delinqüente, para a descoberta dos cúmplices e de outros crimes que pudessem 

ter sido praticados pelo acusado, e para a apuração de novas circunstâncias. 

BECCARIA não foi, sem dúvida, o primeiro a profligar a tortura. Já um século 

antes se conhecia o opúsculo de um escritor (Augustin Nicolas, de Borgonha), que 

também a havia combatido, indagando, desde o titulo da obra, se os tormentos 

constituíam um meio de investigar a realidade. 

Se BECCARIA não revela, pois, original nesse assunto, é categórico e 

persuasivo nos agrupamentos que expõe. Começa estabelecendo um dilema, o que, 

aliás, é muito freqüente na sua maneira de raciocinar: ou o acusado é culpado ou 

inocente. Se for culpado, para que torturá-lo? Deve sofrer a pena legal, pelo crime. Se é 

inocente, como se pode conceber que seja punido previamente por meio da tortura? 

Esta, em conseqüência, nunca se justifica. Constitui um meio de se obter a declaração 

da própria culpabilidade, contrária à natureza, de uma pessoa fisicamente fraca, embora 

inocente, e a peremptória afirmação de inocência de um criminoso robusto, capaz de 

resistir aos martírios.  

E deixa escritas palavras incisivas: “Dir-se-ia, ainda, que é monstruoso e 

absurdo exigir-se que um homem seja, ele próprio, seu acusador; procurar-se fazer 

nascer a verdade dos tormentos, como se essa verdade residisse nos músculos e fibras 

dos desventurados.”37  

A lei que autoriza a tortura é uma lei que diz: “Homens, resisti à dor.” “A 

natureza vos deu um direito inalienável de vos defender; mas eu quero criar em vós um 

sentimento inteiramente contrário; quero inspirar-vos um ódio heróico por vós mesmos; 

ordeno-os que vos torneis os vossos próprios acusadores e digais enfim a verdade no 

meio das torturas que vos quebrarão os ossos e vos dilacerarão os músculos.”38 

                                                           
37 Beccaria, Cesare - Dos Delitos e das Penas - Trad. Lucia Guidicine e Alessandro Berti Contessa. Rev. 

por Roberto Leal Ferreira - 2.ed.  4a Tiragem - Livraria Martins Fontes Editora. S. Paulo - 1999. p.75. 
38 Beccaria, Cesare - Dos Delitos e das Penas - Trad. Lucia Guidicine e Alessandro Berti Contessa. Rev. 

por Roberto Leal Ferreira - 2.ed.  4a Tiragem - Livraria Martins Fontes Editora. S. Paulo - 1999. p.139. 
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E, a propósito, lembra que as torturas eram como que uma reminiscência dos 

antigos juízos de Deus. Na pesquisa da sua gênese entende-se, geralmente, que 

nasceram como expediente para constranger o escravo a dizer a verdade. O servo era 

havido como ser ínfimo e objeto. Dos seus lábios infames, imaginava-se, jamais poderia 

nascer a verdade espontaneamente. De modo que era muito comum, nos processos, 

torturar os escravos quer do acusado, quer do acusador, porque só assim se supunha 

obter-lhes um relato fiel. 

Cumpre ver em que consistiam os chamados julgamentos de Deus. Os homens, 

na dificuldade em que se enleavam no apurar dos fatos capazes de determinar as penas, 

apelavam para a eventualidade das forças sobrenaturais. A verdade seria trazida pela 

revelação divina. Com processos supersticiosos, imaginavam colher o procedimento da 

divindade. Assim, na mais remota Antigüidade, o indivíduo acusado de crime era larga-

do à correnteza de um rio, tendo um dos pés amarrado a uma das mãos. Se submergisse, 

seria reduzida sua culpa. Deveria flutuar para que fosse proclamada a sua inocência. Às 

vezes, era o acusado conduzido a submeter-se ao suplicio do fogo – a  colocar o braço 

ou a mão sobre a chama ou na água fervente, a ver se suportava esses horrores. 

Até o próprio duelo tem a sua história relacionada com esses juízos de Deus, 

pois o vencedor era declarado inocente. BECCARIA põe a ridículo a presunção dos que 

acreditavam forçar a manifestação divina sobre tão mísero negócio humano. Em páginas 

brilhantes, prega a moderação das penas. Elas visam alcançar a pessoa do delinqüente e, 

num campo mais amplo, toda a sociedade: impedir que o autor do crime continue a 

delinqüir, e desviar de semelhante conjuntura os seus concidadãos. Para atingir a dupla 

finalidade colimada, precisa revestir-se de certa severidade, mas sem exorbitância, 

inajustável ao contrato social. A ferocidade das sanções é tirânica. Não foi para serem 

oprimidos que os homens cederam parcelas mínimas da sua liberdade. 

Diz ainda BECCARIA que, para que “cada pena não seja uma violência de um 

ou de muitos contra um cidadão privado, deve ser essencialmente pública, rápida, 
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necessária, a mínima possível nas circunstâncias dadas, proporcional aos delitos e ditada 

pelas leis.”39 

Pública, porque os processos não devem ser clandestinos e porque só o Estado, 

poder social, incumbe fazer justiça. 

Prontamente imposta, pois, para que a celeridade no advento do castigo ponha 

em evidência a relação que liga o crime, como causa, à pena, como conseqüência. 

Necessária, pois, só assim é concebível que se inflija a alguém um sofrimento. 

Daí a obrigação de reduzir-se o mal imposto ao mínimo possível em face das 

circunstâncias, atendido um critério de proporção entre a intensidade do malefício e da 

providência que o contrasta. 

Finalmente, a pena deve ser determinada por lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Beccaria, Cesare - Dos Delitos e das Penas - Trad. Lucia Guidicine e Alessandro Berti Contessa. Rev. 

por Roberto Leal Ferreira - 2.ed.  4a Tiragem - Livraria Martins Fontes Editora. S. Paulo - 1999. p.139. 
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1. Direitos Humanos: novos paradigmas 

 

Os Direitos Humanos nada mais é do que uma cristalização do direito natural 

que já desponta nos primórdios da humanidade, nos sistemas constitucionais de todos os 

povos. Partindo da assertiva de que nasceram como concretização de direitos naturais, o 

que parece ser consenso entre os historiadores, a teoria do direito natural, pressuposto 

do crescimento da doutrina dos Direitos Humanos. 

              O valor atribuído à pessoa humana, fundamento dos direitos humanos, é parte 

integrante da tradição, que se viu rompida com o surgimento do fenômeno totalitário. 

Trata-se de uma conquista que se desenvolveu nas tradições culturais dos 

povos e que alcançou o ápice  após a Segunda Grande Guerra  e a chamada Guerra Fria.  

O seu conceito é, pela tradição no Ocidente, no entender de LEAL, tratado 

principalmente pelo marco do direito constitucional e do direito internacional, cujo 
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propósito é “construir instrumentos institucionais à defesa dos direitos dos seres 

humanos contra os abusos de poder cometidos pelos órgãos do Estado, ao mesmo tempo 

em que busca a promoção de condições dignas da vida humana e de seu 

desenvolvimento.”40 Isto se explica em razão do período histórico em que se inicia o 

debate sobre o tema. 

Para FERREIRA FILHO “A doutrina dos direitos do homem não nasceu no 

Séc. XVIII. Ela, no fundo, nada mais é do que uma versão da doutrina do direito natural 

que já desponta na Antigüidade”. E ainda, “remoto ancestral da doutrina desses direitos 

é, na Antigüidade, a referência a um direito superior, não estabelecido pelos homens, 

mas dado a estes pelos deuses.”41 

As origens mais antigas dos direitos fundamentais da pessoa humana se 

encontram nos primórdios da civilização, abarcando desde as concepções formuladas 

pelos hebreus, pelos gregos, pelos romanos, e pelo cristianismo, passando pela Idade 

Média, até os dias atuais.  

A sua evolução histórica consubstancia a fase mais importante e bela de sua 

existência. É, por assim dizer, na história  que os alicerces dos Direitos Humanos são 

inseridos na sociedade, partindo dos direitos individuais até a sua total universalização. 

Essa franca evolução observa-se no transcorrer dos séculos e dista, para alguns autores, 

desde a Antigüidade. Entretanto, não podemos determinar ali o seu surgimento, pois 

que, mesmo antes já encontramos nas tradições culturais dos povos ocidentais, o germe 

que contribuiu para o nascimento de tão importante doutrina, hoje abordado por muitos 

como o setor mais crescente da ciência do Direito. 

Reconhecido como um direito universal, parte o entendimento de que ninguém, 

nenhum grupo ou raça poderá afirmar-se superior aos demais. 

                                                           
40 Leal, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil: Desafio à Democracia. Porto Alegre. Livraria do 

Advogado. Santa Cruz do Sul: EDUNISC. 1997. p.19. 
41 Ferreira Filho, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 3.ed. revisada. São Paulo. Saraiva. 

1999. p.9. 
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Abordado com a importância devida, os Direitos Humanos nos leva ao estudo 

de sua evolução, partindo do conceito de pessoa em seus mais diversos contextos, 

encontraremos os indícios do real aparecimento desses direitos.  

Devemos à filosofia humanista moderna a tomada de consciência da unidade e 

dignidade de todos os homens. Apesar de o vocábulo humanidade ser proveniente do 

latim, apenas com os modernos é que ele passa a designar a natureza racional do homem 

enquanto dotado de um valor intrínseco. Filosoficamente, esse significado aparece 

claramente na segunda formulação do imperativo categórico de KANT: “Aja de tal 

maneira que tu trates a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa dos demais, 

sempre como fim e nunca apenas como um meio.”42  

Começamos então pela fé monoteísta que surge como justificativa religiosa da 

preeminência do ser humano no mundo. Grande foi a contribuição dos povos da Bíblia à 

humanidade, tendo como uma das maiores de toda a História a idéia da criação do 

mundo por um Deus único e transcendente. Os deuses da Antigüidade, desse modo, 

faziam parte do mundo, como super-homens, dotados de sentimentos positivos e 

negativos, tais quais paixões e defeitos como todo ser humano. 

De uma maneira geral, os antigos gregos acreditavam que os homens se 

distinguiam dos animais pelo uso da razão, ou seja, pela sua própria capacidade de 

compreender o mundo e de elaborar um pensamento lógico.  Para RABENHORST, “o 

homem seria, então, o único animal a fazer uso do logos, palavra grega que designa, 

entre muitas coisas, razão e linguagem. E é exatamente nisso que residiria sua 

dignidade.”43  

Assim, com o reconhecimento da natureza essencialmente racional do homem, 

apresenta-se nova justificativa para o seu posicionamento eminente no mundo. A 

determinação do conceito de pessoa humana, como ser que se distingue ou pretende se 

distinguir de todos os outros seres vivos decorre de dois valores:  liberdade  e igualdade.  

                                                           
42 Kant, Immanuel. Critica da Razão Prática. Trad. Afonso Bertagnoli. 4.ed. Rio de Janeiro. Ediouro.         

s/d. p.40. 
43 Rabenhorst, Eduardo Ramalho. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília. Brasília 

Jurídica. 2001. p.16. 



Segundo Capítulo. Evolução e Internacionalização dos 
Direitos Humanos  

 
 
  

46

Liberdade indica um estado; igualdade uma relação. No entender de BOBBIO, “o 

homem como pessoa – ou para ser considerado como pessoa – deve ser, enquanto 

indivíduo em sua singularidade, livre; enquanto ser social, deve estar com os demais 

indivíduos numa relação de igualdade.”44 

Para KONDER “a característica da racionalidade, que a tradição ocidental 

sempre considerou como atributo exclusivamente humano, revela-se sobretudo nesse 

sentido reflexivo, a partir do qual, como se sabe, Descartes deu início à filosofia 

moderna”.45  

Parte daí, como se sabe, os estudos de DESCARTES.46 

Para CASTELO BRANCO, 
 

 “o homem, sob o ponto de vista biológico, é ser vivo que reage 
instintiva e inteligentemente, diante dos estímulos recebidos, 
especialmente do exterior, a fim de que possa satisfazer as suas 
necessidades de perpetuação da espécie, da convivência pacífica e 
do conforto pessoal. Sob o ponto de vista sociológico, é uma 
personalidade física, psicológica e técnica, resultante da civilização. 
Sob o ponto de vista jurídico, é o sujeito ativo, titular do Direito, ou 
o sujeito passivo, obrigado na relação. Sob o ponto de vista 
teológico, é a figura feita à semelhança de Deus, com dignidade 
própria e fim transitório na terra, dono de livre arbítrio, sabendo 
escolher entre o bem e o mal. Sob o ponto de vista espiritual, é a 
personalidade formada por corpo e alma, matéria contingente e alma 
eterna, respondendo, psicossomaticamente, aos atritos da vida e do 
trabalho. Sob o ponto de vista médico-psiquiátrico, é a pessoa 
normal,  responsável por seus atos,  ou doente mental,  irresponsável, 
ficando entre uns e outros os fronteiriços semi-responsáveis. A 
conduta do homem, não  condicionado  aos  instintos,  é  produto  de 
 
 
 

                                                           
44 Bobbio, Norberto. Igualdade e Liberdade. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. 3.ed. Rio de Janeiro. 

Ediouro. 1997. p.7.  
45 Comparato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo. Saraiva, 1999.       

p.3-4. 
46 René Descartes, filósofo francês, foi o responsável pelo desdobramento natural do “penso, logo existo”: 

existo “como coisa pensante”. Do pensamento ao ser que pensa, realiza-se, então, o salto sobre o 
abismo que separa a subjetividade da objetividade. Sem dúvida, trata-se de um domínio extremamente 
exíguo da objetividade que é conquistada apenas através da substância pensante (a res cogitans). Mas é 
um termo conhecido, a partir do qual, devido à confiança depositada na razão, Descartes pôde 
alimentar a esperança de resolver definitivamente a equação do universo. A única certeza contida no 
Cogito é a da existência do eu enquanto ser pensante. (Os Pensadores. Descartes - Vida e Obra. Nova 
Cultural Ltda. São Paulo. 1996. p.17). 
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herança atávica, de educação, do meio ambiente e do estágio cultural 
da sociedade onde ele vive. Enfim, é o resultado de uma 
personalidade humana independente, ou de um biótipo individual, 
perfeitamente adaptado ao meio social. A inadaptação eventual do 
homem ao meio social, perturbando a convivência pacífica e o 
consenso geral, traduz-se em comportamento impróprio, reprovado 
moralmente, ou reprimido penalmente, pela sociedade organizada 
em Estado de Direito.”47 

 

Ao nosso estudo salienta-se o conceito de homem no sentido jurídico, pois a 

este interessa a problemática da proteção dos direitos humanos, observados os valores 

da humanidade do próprio homem. 

Em análise sobre o surgimento da justificativa científica da dignidade humana 

no dizer de KONDER48 “sobreveio à descoberta do processo de evolução dos seres 

vivos, embora a primeira explicação do fenômeno, na obra de CHARLES DARWIN49 
(49), .rejeitasse todo finalismo, como se a natureza houvesse feito várias tentativas 

frustradas antes de encontrar, por mero acaso, a boa via de solução para a origem da 

espécie humana.”  

E ainda, conclui seu pensamento quando afirma que “A explicação darwiniana, 

apesar da aceitação geral, abre aos poucos no mundo científico o caminho da convicção 

de que não é por acaso que o ser humano representa o cume de toda a hierarquia na 

cadeia evolutiva vital. Tudo se organiza em função do homem.”50  

 

                                                           
47 Castelo Branco, Vitorino Prata. Aulas de Direito Penal. 2.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1986. p.21. 
48 Comparato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo. Saraiva, 1999. p.4. 
49 Teoria Evolucionista de 1859/1871, por Charles Darwin, que explica a origem da espécie humana, 

estabelecendo uma hipótese alternativa em relação às vigentes até então. Darwin entendia que o 
homem evoluiu a partir de animais não humanos, sofrendo mutações e percorrendo um longo caminho 
até chegar ao estágio humano. Sua teoria, contestada veementemente pelos representantes da Igreja,  
mas cuja influência na classe intelectual até hoje é bastante razoável, é baseada meramente no exame 
do nosso mundo contemporâneo, bem como numa certa evidência do registro geológico. Não obstante, 
conquanto não se aceita a teoria darwiniana sobre a origem do homem, também existe uma certa 
controvérsia em se admitir cegamente que a espécie humana está imersa em pecado devido à sua 
herança de Adão e Eva e a conseqüente “desgraça” do homem. Muitos vaciliam, evidentemente, entre 
aceitar o chamado “pecado original” e discutir as descobertas científicas de Darwin. Parece que a teoria 
darwiniana, se correta, apresenta apenas uma descrição externa do processo da criação de Deus. 
Importa, em suma, que o universo é o resultado de uma criação de deus com finalidade. (Cf. Fernandes 
e Fernandes. Newton e Valter. Criminologia Integrada. 2.ed. revista atual. e ampliada. São Paulo. 
Editora Revista dos Tribunais. 2002. p. 50) 

50 Comparato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo. Saraiva, 1999. p.4. 
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Especial relevância para o crescimento do conceito de pessoa, tem o período 

histórico denominado Axial, o qual dividiu a História, transformando-se no eixo de 

singular importância, compreendido entre os séculos VIII e II a.C. Acredita-se que deu-

se com idéias inovadoras das visões de Zaratustra, Buda, Confúcio Pitágoras e Isaías. 

Expoentes, que concomitantemente, mesmo sem nenhuma comunicação entre eles, 

foram inovadores nas suas análises sobre a pessoa humana, deixando de lado as 

tradições e visões mitológicas, a partir  das quais trouxe ao homem o conhecimento da 

razão, desprezando o empirismo impregnado da mitologia até então reinante. 

 
 
2. A Pessoa Humana nos passos do Direito 

Muitos são as espécies de Direitos Humanos e, a cada momento aparecem 

novos setores da vida social que carecem de uma proteção especial, levando a 

comunidade internacional a editar normas de proteção para cada espécie surgida. 

Em consonância com os diversos tipos de classificação dos direitos humanos 

uma decorre do momento histórico do seu surgimento, assim considerando, temos três 

gerações de direitos e já se vislumbra uma quarta  geração. São elas: Direitos Humanos 

de 1a Geração (civis e políticos, direitos clássicos e negativos) os quais foram 

universalizados pelo advento da Revolução Francesa; Direitos Humanos de 2a Geração   

(conômicos, sociais e culturais) surgidos com a Revolução Industrial; Direitos Humanos 

de 3a Geração (solidariedade internacional) surgidos durante e após a Segunda Guerra 

Mundial e despertando eis que se incorporam os Direitos Humanos de 4a Geração 

(genética, etc.). 

Porém para se chegar a este patamar largos foram os passos do homem no 

decorrer da história. 

Quando se fala tanto em “direitos humanos”, no plano internacional ou 

nacional, para deles se inferir uma série de deveres para os indivíduos e as nações, não 

será demais dedicar alguns instantes de atenção ao problema de seu fundamento 

filosófico. 



Segundo Capítulo. Evolução e Internacionalização dos 
Direitos Humanos  

 
 
  

49

Mesmo quando não se aceita a idéia de um Direito Natural, anterior ao Direito 

Positivo, pode-se considerar prevalecente o entendimento de que a defesa dos direitos 

humanos se fundamenta no conceito de pessoa.  

Assim sendo, será sempre indispensável tecer algumas considerações sobre 

esse problema, como simples expressão de uma valoração realizada na iminência do 

processo histórico. 

Consequentemente, podemos afirmar ser recente na História a padronização de 

que todos os seres humanos são iguais em direitos e obrigações, direitos estes 

proclamados, na abertura de uma Declaração dos Direitos Humanos, que diz: “todos os 

homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos.”51 

Há, em primeiro lugar, uma corrente de pensadores que concebe o valor da 

pessoa como um “direito inato”, algo não condicionado ao fazer humano, ou seja, ao 

atribulado mundo da práxis cotidiana, constituindo, por assim dizer, a forma essencial 

do homem enquanto tal. Neste modo de ver, a pessoa é tida como um valor absoluto ou 

transcendente, superior às contingências históricas de sua revelação: os homens, nas 

suas atividades individuais ou coletivas, deveriam apenas se nortear pelos valores, como 

os de justiça, liberdade, solidariedade etc., idealmente concebidos como modelos de tipo 

platônico. 

Em plano oposto, colocam-se aqueles autores segundo os quais a pessoa não 

seria senão uma categoria histórica, tal como o afirmam DURKHEIM e seus 

continuadores, isto é, um valor emergente de experiência social, em dado momento da 

história, representando conquista da espécie humana, graças a um longo e penoso 

processo de relacionamento dos indivíduos e dos povos, e sempre sujeito à revisão ou 

aperfeiçoamento.  

No entender de REALE, entre essas duas posições opostas, a transcendente e a 

imanente, “é possível situar-se uma concepção que denomino ‘transcendental’, tomando 

esta palavra na plenitude de seu significado, isto é, não apenas no sentido formal 

empregado por Immanuel Kant, mas também na acepção de a priori material 

                                                           
51 Declaração dos Direitos Humanos. (1948). 
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desenvolvido por Edmund Husserl e seus continuadores, à luz da Filosofia 

fenomenológica.”52      

Acrescentando ainda: “se apreciarmos o problema da pessoa tão-somente sob o 

prisma genético, não resta dúvida de que a idéia de personalidade é o produto de uma 

longa evolução histórica, para cuja tomada de consciência contribuíram, além de fatores 

empíricos de ordem econômica e tecnológica, as mais poderosas correntes do 

pensamento humano, tais como o humanismo grego-romano e a tradição judaico-cristã, 

para nos limitarmos apenas ao mundo ocidental.”53  

Concluindo, REALE demonstra que “se, porém, é inegável que a tomada de 

consciência da personalidade se deu ao longo da experiência histórica, seria grave erro, 

concluir-se que sua gênese empírica implicaria a conclusão de seu caráter relativo e 

contingente. Não há, porém, como confundir o aspecto genético ou histórico da idéia de 

pessoa com o de sua validade.”54  “À luz desse entendimento, o valor da pessoa humana 

passa a ser visto como o“valor-fonte” de todos os valores sociais, e, por conseguinte, 

como fundamento essencial à ordem ética, em geral, e à ordem jurídica, em particular. 

Isso significa que não se pode alcançar o sentido essencial do Direito sem se levar em 

conta a natureza essencial do homem, segundo o clássico ensinamento de Cícero: 

“natura juris ab hominis natura repetenda est”, ou seja, que a natureza do Direito 

resulta da natureza mesma do homem.”55  
 

A lei escrita, como regra geral e uniforme, igualmente aplicável a todos os 

indivíduos que vivem numa sociedade organizada, oriunda de uma instituição social de 

capital importância, nasce vinculada à convicção de que todos os seres humanos têm 

direitos a ser igualmente respeitados pelos simples fato de pertencer à humanidade.  

Essa lei alcançou entre os judeus uma posição sagrada, como manifestação da 

própria divindade. Mas foi na Grécia (Atenas), que a preeminência da lei escrita, 

tornou-se, pela primeira vez, o fundamento da sociedade política. 

                                                           
52 Reale, Miguel. Direito Natural / Direito Positivo. São Paulo. Saraiva. 1984. p.17-8. 
53 Reale, Miguel. Direito Natural / Direito Positivo. São Paulo. Saraiva. 1984. p.17-8. 
54 Reale, Miguel. Direito Natural / Direito Positivo. São Paulo. Saraiva. 1984. p.19. 
55 Reale, Miguel. Direito Natural / Direito Positivo. São Paulo. Saraiva. 1984. p.19. 
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Na democracia ateniense, a autoridade ou força moral das leis escritas 

suplantou, desde logo, a soberania de um indivíduo ou de um grupo ou classe social, 

soberania esta tida doravante como uma ofensa ao sentimento de liberdade do cidadão.56 

 Afirma KONDER que “O homem é o único ser no mundo dotado de vontades, 

isto é, da capacidade de agir livremente, sem ser conduzido pela inelutabilidade do 

instinto.”57 

Como bem salientou HEIDEGGER, “é sempre possível morrer em lugar de 

outro. Mas radicalmente impossível assumir a experiência da morte alheia.”58 

“A essência do ser humano, como salientou HEIDEGGER, apresenta essa 

característica singular de um permanente inacabamento. Pode-se, pois, dizer que o 

homem é o único ser incompleto pela sua própria essência; ou seja, ele não tem 

substância, no sentido clássico que o termo possui na filosofia grega, medieval e 

moderna.” Lembremo-nos de que, para BOÉCIO, “a pessoa seria a substância 

individual da natureza racional. E DESCARTES, em seus Principae Philosophiae (I, 

51), afirma que “por substância não podemos entender outra coisa, senão algo que 

existe de tal maneira que nada lhe falte para existir.”59 

Conclui KONDER que “O caráter único e insubstituível de cada ser humano, 

portador de um valor próprio, veio demonstrar que a dignidade da pessoa existe 

singularmente em todo indivíduo e que, por conseguinte, nenhuma justificativa da 

utilidade pública ou reprovação social pode legitimar a pena de morte. O homicídio 

voluntário do criminoso pelo Estado, ainda que ao cabo de um processo judicial regular,  

                                                           
56 Para os atenienses, a lei escrita é o antídoto contra o arbítrio governamental, pois, como escreveu 

Eurípides na peça “As Suplicantes”, no verso 432, “uma vez escritas as leis, o fraco e o rico gozam de 
um direito igual”. 

57 Comparato, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo. Saraiva. 1999. p. 
26. 

58 Sein und Zeit, 17.ed., Tuebingen, Max Niemeyer Verlag, 1993, p.240. Apud Fabio Konder Comparato. 
A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo. Saraiva. 1999. p.26. 

59 Sobre la Razón Histórica. Madri de Occidente em Alianza Editorial. 1983. p.97. Apud Fabio Konder 
Comparato. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo. Saraiva. 1999. p.29. 
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sempre um ato eticamente injustificável, e a consciência jurídica contemporânea tende a 

considerá-lo como tal.”60  

Atribui-se ao homem valores a ele inerentes no âmbito universal, passando a 

ocupar uma posição de essencial igualdade, como o único ser dotado de liberdade e 

razão, apto a desenvolver sua capacidade crítica racional, mesmo havendo diferenças 

entre si. Importantes fases históricas transcorreram após o Período Axial, e seu 

aparecimento se deu em razão de novos conceitos filosóficos, sociais e culturais, dados 

pelo entendimento de BOÉCIO, KANT, HEIDEGGER e outros, culminando com o 

surgimento do pensamento de que fora do Estado não há Direitos. 

Nasce a compreensão de que todo homem é sujeito de direitos e estes foram 

titulados na Declaração Universal, hodiernamente aceitos pela grande maioria dos 

Estados, caracterizando, consequentemente, o reconhecimento do homem como pessoa 

perante a Lei, decorrendo daí a obrigatoriedade do Estado a tratá-lo como tal, sendo 

obrigado a cumprir as normas por ele mesmo editadas. 

Na compreensão de BOÉCIO, o conceito de pessoa, anteriores ao século V, foi 

rediscutido. Suas análises  levaram ao entendimento de que pessoa “é a substancia 

individual de natureza racional.”61 

Nos postulados de KANT, surge outra fase na evolução do conceito de pessoa, 

quando afirma que “só o ser racional possui a faculdade de agir segundo a representação 

de leis e princípios; só um ser racional tem vontade, que é espécie de razão denominada 

razão prática.”62  

Seus conceitos preconizaram os denominados imperativos: hipotéticos e 

categóricos.  Hipotéticos  quando recomendam um curso de ação  apropriado a um certo 

fim, se este é um “fim possível’, é uma regra de “habilidade” da forma. Ex. A felicidade 

                                                           
60 Comparato, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo. Saraiva, 1999. 

p.29. 
61 De duabus naturis et uma persona Christi, 3 P.L., 64, col. 1345, apud Fabio Konder Comparato. A 

Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo. Saraiva. 1999. p.18. 
62 Kant. Immanuel. Crítica da Razão Prática. Trad. Afonso Bertagnoli. 4a ed. Rio de Janeiro. Ediouro. S/d. 

p. 40. 
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como pressuposto real para todos os seres racionais. Em contraste, é Categórico o 

imperativo quando estabelece que uma ação é intrínseca e objetivamente necessária sem 

qualquer propósito. É portanto, uma lei apodictica de moralidade expressa na forma. Ex. 

“Age somente de acordo com aquela máxima mediante a qual possas , ao mesmo tempo, 

querer que se converta numa lei universal.”63  

Afirmando o valor relativo das coisas, KANT encontra forte oposição nos 

pensamentos de que  a dignidade humana possui um valor absoluto, advindo a  

transformação dos fundamentos éticos.  

Surge, então, a idéia da teoria valorativa, onde a concepção de pessoa consiste 

no entendimento de que  “o homem é o único ser no mundo dotado de vontades, isto é, 

da capacidade de agir livremente, sem ser conduzido pela fatalidade do instinto”. 

Afirmando ser o homem o único ser capaz de dirigir sua própria existência em razão e 

função de preferências valorativas. Essa nova concepção transforma a compreensão da 

realidade jurídica.   

Com Heidegger surge nova fase de evolução do conceito de pessoa, admitindo-

se a evolução da própria pessoa humana. Determina que o homem não é algo imutável, 

está ele sujeito a mudanças visto ser dotado de permanente mutação.  

Essa visão filosófica sobre o homem veio confirmar na ciência contemporânea 

que o sistema de Direitos Humanos são de maior importância, acreditando estar o ser 

humano em constante evolução, seguindo o curso do progresso cultural, trazendo 

alterações e entendimentos de que “a dignidade, fonte imediata de todos os valores, está 

sempre acima da lei”, enriquecendo-se no transcorrer da própria história.  

 

3. Classificação dos Períodos Históricos dos Direitos Humanos 

Ë necessário descrever a historicidade dos Direitos Humanos. Entretanto, é 

ponto primitivo descobrir se o homem sempre teve esses direitos, declarados e 

                                                           
63 Kant. Immanuel. Crítica da Razão Prática. Trad. Afonso Bertagnoli. 4a ed. Rio de Janeiro. Ediouro. S/d. 

p. 46. 
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assegurados, ou só a partir de determinada fase de evolução humana esses direitos 

passaram a existir. 

Vale a pena recordar brevemente as suas fontes, bem como registrar os seus 

antecedentes. Seus marcos estão na Antigüidade, quando se vê referências a um direito 

superior, não editados pelo homem mas lhes conferidos por concessão dos deuses.  

Esta evolução pode ser resumida em algumas fases básicas pelas quais passou, 

dispostas a seguir: Na primeira fase, os direitos  humanos seriam essencialmente 

concessões espontâneas de um monarca com poderes absolutos; em seguida, os direitos 

e liberdades seriam conquistas de elites ou grupos, do alto clero ou da aristocracia, 

contra o monarca; posteriormente, já com a denominação de Direito do Homem             

(mulheres, fora), os direitos seriam uma conquista de classe emergente como dona do 

poder econômico e que se torna dona também do poder político; na quarta fase, os 

Direitos Humanos, já em Segunda geração, são conquista de classes dominadas, que não 

tem o poder político, mas lutam por ele, pressionam os donos do poder e obtém direitos 

sociais, econômicos e culturais; na quinta fase, os Direitos Humanos, em terceira 

geração, se internacionalizam, e recebem uma proteção supranacional e alguns desses 

direitos são impostos pela comunidade internacional, como a da repressão à escravatura, 

ao genocídio, à tortura, às discriminações, e mais recentemente em defesa das práticas 

democráticas, da paz, do meio ambiente, do desarmamento, do desenvolvimento.  

Embora separadas em razão dos temas abordados, essas fases se misturam, em 

fórmula híbrida, e evoluem de maneira cronológica invertida ou ainda se antecipam ou 

se pospõem.  

Assim, podemos citar três processos históricos nos Direitos Humanos; a 

positivação, a generalização e a internacionalização. Na positivação encontramos a 

afirmação de que sem ela os direitos não se completam, só são ideais morais, valores 

que não o são plenamente até que se enraízem na realidade jurídica. Na generalização 

adveio a ampliação da titularidade dos direitos a outros setores da população, com uma 

realização jurídica, não abstrata mas concreta. Na internacionalização nasce o processo 

de transformação e a tomada de consciência da insuficiência de uma proteção a nível 

estatal, que sempre pode encontrar  seu limite na razão de Estado. As garantias internas 
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concedidas aos direitos tidos fundamentais se tornam insuficientes e às vezes até inúteis, 

já que  são os próprios Estados os que, na aplicação dos Direitos Humanos, produzem 

sua desvirtualização. Por isso torna-se necessária uma ação supranacional e seus 

primeiros sinais estão na luta contra a escravidão. Esse processo de internacionalização 

é realizado de maneira integrada com os outros dois processos, de positivação e 

generalização.  

 
 
3.1. O Iluminismo para os Direitos Humanos 

 

O termo indica um movimento de idéias que tem suas origens no século XVII, 

ou ainda, no entender de alguns historiadores nos séculos anteriores, nomeadamente no 

século XV, mas que se desenvolveu especialmente no século XVIII, denominado por 

isso o “século das luzes”. Esse movimento visa estimular a luta da razão contra a 

autoridade, isto é, a luta da “luz” contra as “trevas”. O Iluminismo é, então, uma 

filosofia militante de crítica da tradição cultural e institucional; seu programa é de 

difusão do uso da razão para dirigir o progresso da vida em todos os aspectos. 

O espírito crítico, que quer submeter todo o saber ao teste da razão, atinge 

todos os aspectos da atividade humana. 

No campo da filosofia jurídica, o Iluminismo se prende a escola do direito 

natural e acredita poder construir um corpo de normas jurídicas universais e imutáveis, 

defendendo os direitos que o homem já deve ter tido no estado primitivo, isto é, os 

direitos que pertencem à sua dignidade de homem pelo simples fato de ser homem. A 

questão dos direitos naturais é importante para estabelecer os inalienáveis do homem, 

isto é, os direitos que a sociedade civil é obrigada a considerar como também para 

demonstrar o fundamento racional do Estado.  

Manifestada em vários momentos históricos, a idéia  dos Direitos Humanos 

encontra sua implantação, na luta contra os vários tipos de dominação tirânica, neste 

período.  
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Para CANÇADO TRINDADE “o reconhecimento destes valores e conceitos 

básicos, formando padrões mínimos universais de comportamento e respeito ao 

próximo, constitui um legado, mais do que o do chamado pensamento ocidental, das 

mais diversas culturas, da consciência universal de sucessivas gerações de seres 

humanos, tendo presentes suas necessidades e responsabilidades.”64 

Não há como negar a influência especial, como manifestações daquelas 

correntes de pensamento, das declarações de direitos (dos séculos XVII e XVIII) ligadas 

ao jusnaturalismo.65  Mas apesar de sua decisiva contribuição à concepção declaratória 

dos direitos humanos, com sua fé na razão (própria do Iluminismo), revelam estes 

parâmetros limitados se comparadas com a referida Declaração de 1948, dada a  sua 

vocação eminentemente universal. Como bem afirma CANÇADO TRINDADE, “o 

legado de tais correntes de pensamento para a conceituação jurídica contemporânea dos 

direitos humanos consagra as premissas de que os direitos humanos, inerentes a cada ser 

humano e inalienáveis, antecedem os direitos dos Estados; de que o poder estatal deriva 

da vontade do povo; e de que a justiça prima sobre o direito estatal positivo.”66  

No transcorrer de dois séculos que antecederam o período que se     

convencionou denominar Idade Média, toda a Europa conheceu uma volta ao 

extraordinário  monopólio  da  concentração  de  poderes.  Foi  nesta época que 

surgiram as  idéias  da   monarquia   absoluta   preconizadas   com   JEAN   BODIN67   e                        

                                                           
64 Cançado Trindade, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Vol. I. 

Porto Alegre. Sérgio Antônio Fabris Editor. 1997. p.17-8. 
65 Como o Bill of Rights, emanado da Revolução Inglesa (1688-1689), precedido da Magna Carta de 

1215), a Declaração de Independência, resultante da Revolução Americana (1776), e a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, originada da Revolução Francesa (1789), somadas ao Manifesto 
Comunista de 1848, são tidas como reflexos do chamado pensamento ocidental. 

66 Cançado Trindade, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Vol. I. 
Porto Alegre. Sérgio Antônio Fabris Editor. 1997. p.18. 

67 Jean Boldin (1530-96). Escritor francês que ao descrever as suas concepções sobre o Estado esteve com 
a sua atenção voltada para a atualidade da França, sua pátria, que passava por uma crise de poder 
decorrente de divisões religiosas. Mais político do que filósofo, concentrou seus estudos sobre o Estado 
e adotou método racional, evitando o dogmatismo imperante na época medieval. O caráter absoluto da 
soberania seria uma decorrência do fato de que o soberano teria apenas direitos, uma vez que se 
submeteria exclusivamente às leis divinas e naturais. Bodin atribuiu um poder indivisível à soberania, 
rebelando-se contra o fracionamento feudal. Em suas considerações sobre o Direito, chamou a atenção 
para a necessidade de se adaptarem às leis condições naturais do meio ambiente, com ênfase à 
influência do clima sobre as instituições jurídicas, ponto em que se antecipou a Montesquieu. (Paulo 
Nader, Filosofia do Direito, Rio de Janeiro. Forense. 1992. p.128-130) 
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THOMAS HOBBES68, centralizando  as  ações  do  monarca  e  legalizando  o  seu  

absolutismo. 

 

3.2. As Grandes Revoluções: Americana e Francesa  

 
As Revoluções Americana e Francesa, foram pontos de partida para a 

positivação dos Direitos Humanos. A Revolução Americana nos permite identificar 

algumas características do que agora usualmente se define como guerra de libertação 

nacional. De fato, ela é o primeiro exemplo de guerra de libertação anticolonial, movida 

por um povo em busca de independência. Ocorrida em 1776, obteve grande influência 

de outros movimentos que já despontava entre os povos, no entanto, não provocou 

mudanças fundamentais na esfera sócio-econômica.  

Em 1789, eclode a Revolução Francesa como resposta de mera restauração de 

uma ordem perturbada pelas autoridades, se passa à fé na possibilidade de criação de 

uma nova ordem; da busca da liberdade nas velhas instituições; se passa à criação de 

novos instrumentos de liberdade; enfim, é a razão que se ergue contra a tradição ao 

legislar uma constituição que assegurasse não só a liberdade, mas trouxesse também a 

felicidade do povo. A ruptura com  o passado não podia ser mais completa. Proclamou-

se a liberdade e a igualdade nos direitos de todos os homens, contendo em seu texto que 

“Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”69, recebendo a influência 

de dois grandes documentos: os Bills of Rights (1776) das colônias americanas e o Bill 

of Right (1689) inglês. 

                                                           
68 Thomas Hobbes (1588-1679). Filósofo inglês que negava ao homem a condição de animal social. Em 

sua doutrina política e antropológica, fundamentalmente exposta em Leviatã (1651) o filósofo partiu 
da crença no chamado status naturae, durante o qual os homens teriam vivido em constante medo 
diante das ameaças de guerra. Nessa fase que antecedeu à formação da sociedade, não haveria limites à 
ação humana. Hobbes retratou o homem como ser naturalmente egoísta e agressivo, devotado apenas 
aos seus interesses e insensível à sorte de seus semelhantes. A criação do Estado teria reprimido a sua 
tendência de ser o lobo do próprio homem e evitado a guerra total.  A fim de superar as adversidades 
do estado de natureza, os homens teriam celebrado o contrato social e, em conseqüência, constituído a 
Sociedade, o Estado e o Direito. A sua doutrina política é a de um refinado absolutismo. O Estado, ente 
poderoso que era, se relacionaria com os particulares apenas como titular de direito. (Paulo Nader. 
Filosofia do direito. Rio de Janeiro. Forense. 1992. p.132.) 

69 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, Art. 1o. 
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Apesar de pregar como lema revolucionário a Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade, faltou na declaração francesa o reconhecimento da fraternidade, isto é, a 

exigência de uma organização solidária da vida em comum, o que só se concretizou 

com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.   

A conseqüência imediata da proclamação de que todos os seres humanos são 

essencialmente iguais, em dignidade e direitos, foi a mudança nos fundamentos da 

legitimidade política. Ainda nesse ponto, a Declaração de Direitos da Virgínia deu o 

tom: “Todo o poder pertence ao povo e, por conseguinte, dele deriva. Os magistrados 

(os governantes) são seus funcionários e servidores, responsáveis a todo tempo perante 

ele. (Art., II)”.  

 

3.3. Os Direitos Humanos de Caráter Econômico Social 

Ao término da primeira Guerra Mundial, novos direitos tidos fundamentais 

foram reconhecidos. São os direitos econômicos e sociais que não excluem nem negam 

as liberdades públicas, mas a elas se somam. Consagra-os a Constituição alemã de 

1919, a Constituição de Weimar, que por isso ganhou imortalidade. Precedida por um 

movimento social, envolvendo a luta de classes, como MARX bem a registrou. MARX  

deu uma forma completa e um fim ainda mais grandioso à Revolução. Ela surgirá não 

só como instrumento essencial para a conquista da liberdade, identificada com o fim da 

exploração do homem pelo homem e, por conseqüência, com a possibilidade de vencer 

a pobreza, mas também como meio de conseguir a igualdade, posta na justiça social, e 

de o homem desenvolver plenamente todas as suas qualidades. É MARX, afinal, quem, 

fundindo perfeitamente os dois elementos acentuados pelos Iluministas – liberdade e 

felicidade – apresenta a perspectiva da sua consecução simultânea pela liberdade do 

homem produtor. O Manifesto Comunista (1848), foi, consequentemente, o documento 

percursor desses direitos.  

Os Direitos Humanos que vieram proteger os trabalhadores só foram 

conquistados quando os donos do capital sentiram-se obrigados a acordar com os 
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trabalhadores. Com a sua larga difusão por todo o mundo adveio o enfraquecimento ao 

respeito a esses direitos. 

 

3.4. Os Primórdios da Internacionalização dos Direitos Humanos 

Três momentos são flagrantes na internacionalização dos Direitos Humanos. O 

primeiro foi a proteção dada aos soldados aprisionados em guerra. O flagelo e o 

abandono em que se encontravam fez surgir em 1864, numa Convenção realizada em 

Genebra, o interesse em atender aqueles que se encontravam afastados dos seus, em 

combate. Deste movimento nasceu em 1880, uma organização de caráter supranacional 

denominada de “Cruz Vermelha”. Em seguida, 1890, advindo das idéias preconizadas 

pelos americanos e franceses nas revoluções ali ocorridas, as quais tratavam  todos os 

homens como iguais, e em repúdio ao tráfico de escravos, assoma de uma Convenção 

realizada, também em Genebra, o seu combate e proibição. Estabelece as primeiras 

normas interestatais com características de direito internacional. Em terceiro momento, 

escalando as fronteiras da soberania estatal, mais precisamente em 1919, surge nova 

organização internacional com a finalidade de proteger o trabalhador assalariado. 

Emerge no contexto mundial a OIT – Organização Internacional de Trabalho – 

obrigando os Estados vinculados a obedecerem padrões de caráter geral. Esses direitos 

são, hoje em dia, plenamente reconhecidos na esfera internacional. 

 

4. A incorporação dos Direitos Humanos nos Ordenamentos Jurídicos 

 

Aos poucos os Direitos Humanos foram sendo incorporados nos ordenamentos 

jurídicos de cada Estado, em decorrência do princípio geral de direito internacional de 

vedação de ingresso na soberania dos Estados. Ferir o princípio de vedação é ir de 

encontro a outros princípios que condenam a intervenção e ingerência  em assuntos 

internos ou externos dos Estados Soberanos. Impõem, apenas, a observação aos 

preceitos de defesa dos direitos humanos sem que se possa intervir para recompor a 

ordem dos direitos feridos. 
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Como marco primitivo de proteção a esses direitos criaram-se a nível 

internacional o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a OIT. Organismos 

internacionais fiscalizadores e pareceristas contra a prática abusiva dos Estados. Estes 

órgãos encontram-se como marcos do processo de internacionalização dos Direitos 

Humanos. 

Como leciona BOBBIO, “os direitos humanos nascem como direitos naturais 

universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares (quando cada 

constituição incorpora Declarações de Direitos), para finalmente encontrarem sua plena 

realização como direitos positivos universais.”70 

A afirmação de BOBBIO cria uma reflexão por parte de PIOVESAN, quando 

indaga se na ordem contemporânea o tema da proteção dos direitos humanos surge 

como questão central: “quais os precedentes históricos da moderna sistemática de 

proteção internacional desses direitos?”71 

Na definição de BUERGENTHAL, citado por PIOVESAN o Direito 

Humanitário “constitui o componente de direitos humanos da lei da guerra. É o direito 

que se aplica na hipótese de guerra, no intuito de fixar limites à atuação do Estado e 

assegurar a observância de direitos fundamentais.”72 

Todavia, para que os Direitos Humanos se internacionalizassem, foi necessário 

redefinir o âmbito e o alcance do tradicional conceito de soberania estatal e o status do 

indivíduo no cenário internacional. 

Prenuncia-se o fim da era em que  

“a forma pela qual o Estado tratava seus nacionais era concebida 
como um problema de jurisdição doméstica, restrito ao domínio 
reservado do Estado, decorrência de sua autonomia e liberdade. Aos 
poucos, emerge a idéia de que o indivíduo é, não apenas, o objeto, 
mas também o sujeito de direito internacional. A partir desta 

                                                           
70 Bobbio, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1992, p.30. 
71 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p.123. 
72 Cançado Trindade, Antônio Augusto. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos. p.5, apud Flávia 

Piovesan. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 2000, 
p.128. 
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perspectiva, começa a se consolidar a capacidade processual 
internacional dos indivíduos, bem como a concepção de que os 
direitos humanos não mais se limitam à exclusiva jurisdição 
doméstica, mas constituem matéria de legítimo interesse 
internacional.”73 

Uma nova fase de internacionalização e incorporação dos Direitos Humanos 

surge em meados do século XX. Em decorrência da Segunda Guerra Mundial, adveio a 

verdadeira concretização do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Deste 

momento histórico, eclode o movimento de internacionalização dos direitos humanos, 

caracterizando, assim, uma nova luta, a partir do pós-guerra, como contrapartida ao 

holocausto e demais horrores cometidos pelo III Reich, cujo domínio foi preconizado 

por HITLER . 

Para PIOVESAN,  

“no momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 
descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição em que 
cruelmente se abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a 
reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de 
restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo significou 
a ruptura do paradigma dos direitos humanos, através da negação do 
valor da pessoa humana como valor fonte do Direito. Diante desta 
ruptura, emerge a necessidade de reconstrução dos direitos humanos, 
como referencial e paradigma ético que aproxime o direito da 
moral.”74 

Após a Segunda Guerra Mundial, os homens tornam-se foco de atenção 

internacional. As nações se unem no sentido de estruturar o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos contemporâneo, consolidando-os. Vislumbra-se a idéia de que não 

mais se permitiria, que o Estado, no exercício de seu poder, discricionariamente, poderia 

tratar os indivíduos do grupo social de maneira arbitraria, a seu talante, sem que venha a 

sofrer qualquer responsabilização diante da comunidade internacional.  

Instalado o Tribunal de Nuremberg  para julgamento dos criminosos de guerra, 

aplicou-se, com todo o rigor, com fundamento nos postulados do direito da pessoa 

                                                           
73 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p. 123. 
74 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p.121. 
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humana, o costume internacional para abertura de processos com a devida condenação 

criminal daqueles envolvidos na prática de delitos contra a paz, crime de guerra e crime 

contra a humanidade.  

Testemunha-se, no entender de PIOVESAN, “uma mudança significativa nas 

relações internacionais, o que vem a sinalizar transformações na compreensão dos 

direitos humanos que, a partir de então, não mais poderiam ficar confinados à exclusiva 

jurisdição doméstica. São lançados, assim, os mais decisivos passos para a 

internacionalização dos direitos humanos.”75 

Momento de excepcional importância na incorporação dos direitos humanos e 

sua internacionalização adveio da criação da ONU, que tem como objetivo manter a 

paz, defender os direitos humanos e as liberdades fundamentais e promover o 

desenvolvimento dos países em escala mundial. Criando agências especializadas, 

instaurou um novo modelo de conduta nas relações internacionais; motivando o 

desenvolvimento de relações amistosas entre Estados; favorecendo o alcance da 

cooperação internacional no plano econômico, social e cultural; proporcionando o 

alcance de um padrão internacional de saúde, a proteção ao meio ambiente, bem assim a 

criação de uma nova ordem econômica internacional e a proteção internacional dos 

direitos humanos.  

Em vigor desde 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aponta um novo horizonte na fase de incorporação e internacionalização dos 

Direitos Humanos, traduzindo o significado de um código e plataforma comum de ação, 

tendo como objetivo delinear uma ordem pública mundial, fundada no respeito a 

dignidade humana. 

Diz PIOVESAN que “a dignidade humana como fundamentos dos direitos 

humanos é concepção que, posteriormente, vem a ser incorporada por todos os tratados 

e declarações de direitos humanos, que passam a integrar o chamado Direito 

Internacional dos Direitos Humanos.”76  

                                                           
75 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p.136. 
76 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p.143. 
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Ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade, a Declaração 

demarca a concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual esses direitos 

passam a ser concebidos como uma unidade interdependente e indivisível. 

PIOVESAN diz que,  

“sem a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, os 
direitos civis e políticos se reduzem a meras categorias formais, 
enquanto que, sem a realização dos direitos civis e políticos, ou seja, 
sem a efetividade da liberdade entendida em seu mais amplo sentido, 
os direitos econômicos, sociais e culturais carecem de verdadeira 
significação.”77 

Ademais, “a natureza jurídica vinculante da Declaração Universal é reforçada 

pelo fato de – na qualidade de um dos mais influentes instrumentos jurídicos do século 

XX – ter-se transformado, ao longo de mais de cinqüenta anos de sua adoção, em direito 

costumeiro internacional e princípio geral do direito internacional.”78  

Nova fase na internacionalização e incorporação dos Direitos Humanos surgem 

com as posições tratadas pelo Universalismo e Relativismo Cultural. O primeiro afirma 

que os direitos humanos são universais, devendo a comunidade internacional intervir 

sempre que necessário para a sua proteção. O segundo se defende dizendo que em razão 

das diferenças culturais, deve-se respeitar as autonomias estatais, para que não se venha 

a ferir a soberania de cada Estado. 

Para os relativistas, segundo PIOVESAN, “a noção de direitos está 

estritamente relacionada ao sistema político, econômico e cultural, social e moral, 

vigente em determinada sociedade. Sob este prisma, cada cultura possui seu próprio 

discurso acerca dos direitos fundamentais, que está relacionado às especificas 

circunstâncias culturais históricas de cada sociedade.”79 

  

                                                           
77 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p.147. 
78 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p.151. 
79 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p.153. 
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PIOVESAN acrescenta, concluindo, 

“O movimento internacional de direitos humanos e a criação de 
sistemas normativos de implementação desses direitos passam, assim, 
a ocupar uma posição de destaque na agenda da comunidade 
internacional, estimulando o surgimento de inúmeros tratados de 
direitos humanos, bem como de organizações governamentais e não 
governamentais comprometidas com a defesa, proteção e promoção 
desses direitos.”80 

 

 

 

 

 
 

                                                           
80 Piovesan. Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo. Max Limonad, 

2000, p.153. 
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1. A tortura no Sistema Judiciário Brasileiro 

              

No Brasil, governadores, ouvidores-gerais e bispos exerciam no início a função 

inquisitorial. Além disso, havia as visitações oficiais do tribunal português do Santo 

Ofício. A primeira chegou em 1591 e atuou na Bahia e em Pernambuco até 1595.  

Outra visitação ocorreu em 1618, também na Bahia. A mais ilustre vítima da 

Inquisição no Brasil foi Antônio José da Silva, o Judeu, levado a Portugal e queimado 

em auto-de-fé. Juntando-se Portugal e colônias, calcula-se que cerca de 30 mil pessoas 

tenham  sido julgadas, metade das quais sendo conduzidas para a fogueira. 

A investigação e punição de crimes civis, não religiosos, eram reguladas pelas 

disposições do Livro V das "Ordenações Filipinas", publicadas pela primeira vez em 

1603. Segundo o título 133 do Livro V, denominado "Dos Tormentos", se o julgador 

achasse que havia motivos suficientes para crer na culpa do acusado, "mandá-lo-á meter 
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a tormento". O tormento seria repetido se o acusado confessasse sob tortura, mas depois 

se negasse a ratificar o confessado. 

As penas contidas no Livro V incluíam a morte natural cruelmente para o 

crime de lesa-majestade (lembremo-nos de Tiradentes), a morte por fogo até virar pó, 

para sodomitas e incestuosos, o corte das mãos seguido de morte para assassinos, a 

queima com tenazes ardentes, seguida do corte das mãos e enforcamento para escravos 

que matassem seus senhores, os açoites etc. Entre as penas menores, uma das mais 

usadas era o degredo para a África e o Brasil. O Livro V vigorou no Brasil até a 

publicação do Código Criminal em 1830, muito da parte civil das "Ordenações" até a 

publicação do Código Civil em 1916. 

No mundo das relações privadas, sobretudo entre escravos e senhores, a 

imaginação de instrumentos e modalidades de tortura não conheceu limites: correntes, 

troncos, máscaras, palmatória, chicote, ferro de marcar a quente, castrações, amputações 

de membros, assamento em fornalhas, corpo untado de mel no formigueiro. A Marinha 

recorria à chibata para lanhar o lombo dos marinheiros até que a revolta de João 

Cândido e seus companheiros pôs fim à prática em 1910. O Exército usava a espada 

para dar surras nas praças. Como observou mais tarde um marinheiro contemporâneo de 

João Cândido, foram as chicotadas e lambadas que o fizeram entrar "na compreensão do 

que é ser cidadão brasileiro". 

Não é preciso listar as inovações tecnológicas na tortura introduzidas no Brasil, 

pelas Forças Armadas durante a ditadura. Como diziam NICOLAU EYMERICH e 

FRANCISCO DE LA PEÑA, autores do Manual dos Inquisidores, o primeiro 

responsável pela elaboração do edito, o segundo, duzentos anos depois, responsável 

pela reforma e complementação da obra, estas técnicas de aplicação de tortura são de 

conhecimento geral.  

Também é de conhecimento geral a prática de tortura nas delegacias de polícia, 

colocada recentemente em evidência por reportagens sobre episódios policiais em vários 

estados da Federação. Quem fizesse uma história das delegacias de polícia desde 1841, 

quando a reforma do Código de Processo Criminal passou para os delegados as 
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atribuições dos juízes de paz, mostraria facilmente que pouco mudou até hoje no que se 

refere aos métodos de extrair confissão de presos. 

Esses métodos são exemplificados pela entrevista de um investigador da 

polícia civil do Pará publicada na Folha de São Paulo, do último dia 18 de outubro de 

1999. Dizendo-se dos menos violentos entre os companheiros, o investigador informa 

que a palmatória e os choques elétricos são rotina nas delegacias e necessários para lidar 

com bandido que não quer confessar: "Trinta bolos de um lado, 20 do outro, se nunca 

apanhou da mãe, entrega tudo". "Palmatória é negócio normal", resume. Os métodos e a 

mentalidade do investigador de 1999 não diferiam daqueles usados pelos inquisidores 

desde o século XIV. Tudo muito antigo, tudo muito nosso, tudo parte de nossa herança. 

A reação indignada à tortura só se verificou depois que as Forças Armadas a estenderam 

à classe média durante a ditadura. Preto e pobre sempre apanharam. 

 

2. O advento da Lei da Tortura e sua aparente inconstitucionalidade 

 

 Já com certo atraso, de décadas, editou o legislador a Lei de Tortura (Lei 

9.455/97 de 07 de Abril de 1997), normativa legal punindo esse crime. Anteriormente, a 

Constituição de 1988 a havia tornado insuscetível de “fiança, graça e anistia” (Art.5º, 

Inciso XLIII) e, no mesmo Artigo (Art. 5o , Inciso III), havia disposto que “ninguém 

será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante.”81  

Esta lei que define os crimes de tortura, veio a ser promulgada quando a nação 

se encontrava em estado de choque com a cena de brutalidade flagrada pela câmera de 

um esperto e oportunista cinegrafista que documentou aquilo que é desgraçadamente 

rotineiro, banal nas favelas, periferias e em todos os quadrantes deste País. 

No entender de TOLEDO, a chamada Lei contra a tortura “vale mais pelo seu 

valor pedagógico, profilático do que por qualquer caráter renovador que dela se pudesse 

esperar, em termos de criminalização de condutas. O que mudou, e parece que as nossas  

                                                           
81 Brasil. Constituição Federal. Organizador Luiz Flávio Gomes. 4.ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 

2002. 
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consciências se aquietam com a perspectiva, nada mais do que a visão platônica e 

abstrata de que os crimes no nosso País (alguns deles) têm reprimenda severa. E com 

essa visão esquecemo-nos de que o importante é a certeza da reprimenda, sem exageros, 

justa, se possível sem supressão da liberdade de ir e vir. Nada mais desalentador do que 

a impunidade gerada por tantos vícios da nossa letárgica burocracia, da lerdeza dos 

nossos processos, da asfixia imposta à nossa Justiça.”82  

A Lei é um avanço por ter resistido à tentação demagógica de dar ao crime o 

codinome de hediondo, como outras vezes fez o legislador ordinário, ancorado no 

emocional conceito constitucional, deixando, assim, de estabelecer que o regime 

fechado acompanhará todo o trajeto carcerário do sentenciado. O elo que faltava para 

punição doméstica da tortura completou-se quando, finalmente o Congresso Nacional 

votou projeto de lei criminalizando a tortura. O projeto foi sancionado pelo Presidente 

da República, e converteu-se na lei 9.455, de 07 de Abril de 1997. Tortura também é 

crime no direito brasileiro. 

Tortura, como dito, já era crime, quando praticada contra crianças e 

adolescentes. Em razão de lei especial disciplinando a matéria, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, no art. 233, tipifica como crime “submeter criança ou adolescente sob 

sua autoridade, guarda ou vigilância, a tortura”. Mas não definia o que vinha a ser 

tortura.83  

A lei 9.455/97 traz definição do que seja o crime de tortura. É tortura 

“empregar violência ou grave ameaça. de modo a causar sofrimento físico ou mental”, 

quando a violência ou a ameaça são utilizados com o fim de obter informações ou 

confissão da vítima ou de terceira pessoa. Também é tortura o uso daquela violência ou 

ameaça grave, para obrigar alguém a praticar um crime ou, ainda,. quando a violência 

ou a ameaça são simplesmente motivadas por sentimento de discriminação racial ou 

religiosa.  A  primeira  situação  é caracteristicamente praticada por agentes  do  Estado.  

 

                                                           
82 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. 4a edição: Prefácio de 

Henry Steiner e Apresentação de Antônio Augusto Cançado Trindade: p. 94/104 - Ed. Max Limonad, 
2000. 

83 Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA. 
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Já essas duas últimas situações alcançam qualquer cidadão, mesmo sem que detenha a 

condição de autoridade pública. 

Observando a definição acima descrita, constante na Lei mencionada, o Art. 1o 

define o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça e causador de 

sofrimento físico  ou  mental,  bitolando,  desnecessariamente,  as  direções  para as 

quais o elemento subjetivo se volta, especificando o dolo, deixando situações que estão 

fora da reserva legal.  

A violência ou a ameaça grave, para constituir tortura tem que ser de 

intensidade tal que provoque intensa dor física ou intenso sofrimento mental.Em 

verdade, o legislador menoril conseguiu transformar o “crime com tortura”, como 

acontece em todas as legislações penais modernas, em “crime de tortura”. 

A pena  é  exasperada,  em  razão  da  finalidade:  obter  vantagens pessoais ou 

satisfazer sentimentos. Melhor seria que o legislador evitasse o casuísmo de mencionar 

as finalidades que constituem circunstâncias integrantes do delito. É que podem ocorrer 

torturas, além das perspectivas na lei: a tortura a título de mera vingança, a tortura 

mediante paga ou promessa de recompensa, são algumas hipóteses não contemplada, no 

diploma legal. 

  A lei equipara à prática de tortura a conduta de submeter pessoa presa ou 

detida a sofrimento físico ou mental mediante prática de ato não previsto em lei ou não 

resultante de medida legal. Isto significa dizer impor a alguém sofrimento ou 

constrangimento maior que aquele que a lei autoriza ser imposto, como conseqüência 

ordinária de sua imposição. É conseqüência normal, por exemplo, o uso de algemas, a 

própria detenção e recolhimento a estabelecimento prisional, embora disso possa 

resultar em maior ou menor grau de sofrimento e angústia.  

A lei inovou ao considerar, também, responsável pela prática da tortura aquele 

que, tendo o dever de evitá-la ou de apurá-la não o faz. Embora se dirija primariamente 

aos agentes públicos, também  os  particulares  podem  ser acusados de serem 

responsáveis por tortura, quando se omitirem. Assim é com os proprietários e 

fazendeiros, ou  titulares de  
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empresas de vigilância que, passando a ter conhecimento de atos de tortura, são 

coniventes com essas práticas por parte de seus empregados ou prepostos. 

A prática de tortura é crime inafiançável. Isto significa dizer que o responsável 

não pode depositar, perante a autoridade policial ou judiciária, importância em dinheiro, 

como condição para responder a processo em liberdade, dando aquele dinheiro como 

garantia de que se fará presente aos atos processuais. Mas também não implica em dizer 

que, colhido em flagrante, tenha que responder preso a todo o processo. Mesmo para a 

prática da tortura prevalecem os outros valores constitucionais, que asseguram a todo 

acusado o devido processo legal, com a presunção de inocência, e o direito de responder 

em liberdade, a menos que fique provado que essa liberdade poderá dar ensejo a que o 

acusado interfira na instrução criminal ou volte novamente a cometer outros delitos ou 

ainda, que fuja, para se evadir à imposição de uma pena futura. 

Criminalizar a tortura foi uma etapa necessária na luta para sua prevenção e 

punição dos que a cometem. Mas está longe de ser a única medida suficiente para 

atingir aquele resultado. A imprensa - olhos da Nação, na expressão de Ruy Barbosa -. 

tem denunciado com freqüência situações reveladoras de práticas de tortura, que 

continuam sem providências. Não é fácil punir a tortura. Primeiramente porque as 

principais autoridades mais propensas à sua prática são as polícias - civil e militar. E 

essas são exatamente as autoridades responsáveis pelas investigações das práticas de 

tortura. Por isso são freqüentes, no Brasil, as denúncias de torturas, praticadas pela 

polícia, contra pessoas detidas e sob sua guarda. 

Não há solução fácil. Mas um caminho necessário aponta no sentido de que é 

preciso investir fortemente na capacitação das nossas policias. É preciso que os policiais 

voltem a gozar de prestígio e respeito juntos à comunidade, pelo bem que fazem e 

podem fazer, e deixem de ser temidos pelo mal que podem causar. É preciso 

treinamento, capacitação, política salarial justa, acompanhamento psicológico, para que 

os policiais possam estar à altura das elevadas funções que lhes são confiadas. 

Por outro lado, as outras instituições que atuam junto ao sistema de segurança e 

justiça não podem deixar de cumprir seus papéis. Advogados atentos e corajosos, 

dispostos a enfrentar situações de risco para os cidadãos, quando detidos ou à 
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disposição de autoridades policiais: membros do Ministério Público, diligentes no 

exame dos autos de inquéritos, e na busca de informações que assegurem uma instrução 

policial séria e correta; membros da magistratura, dispostos a não consentir que sejam 

violados direitos fundamentais do cidadão, sem prejuízo de outras atividades 

profissionais, que oferecem seus serviços científicos e técnicos, em busca da descoberta 

da verdade. São os médicos legistas, e outros peritos, por exemplo. 

A lei é a vontade geral do povo. Ela diz que nossa sociedade brasileira quer ser 

civilizada, e banir de vez a prática da tortura, seja ela de natureza ideológica, como no 

auge da ditadura militar, seja por incapacidade dos agentes da lei e da ordem 

encontrarem outros caminhos para prevenção e punição dos delitos. 

 

3. A Ordem Jurídica Internacional 

 

Já não se tem mais volta nem discussão doutrinária: a tortura agora é crime. E 

seus responsáveis merecem punições exemplares. Até chegar aqui se percorreu um 

longo caminho histórico no sentido de coibir essas práticas abusivas que persistem em 

permanecer na cultura dos agentes públicos, numa verdadeira violência institucional. 

Na legislação ordinária, como já vimos, mesmo sem previsão legal, a tortura 

foi equiparada aos crimes hediondos, juntamente com o tráfico de drogas e o terrorismo, 

este, ainda, sem uma capitulação legal. 

Conquanto previsto no Constituição Federal de 1988, com o advento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, capitulou-se a tortura contra os 

mesmos, mas sem dar uma tipificação legal (Art. 233): existia o crime, mas sem uma 

tipificação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, dada a gravidade, o crime de 

tortura, no caso de adolescente e menores, era punível. 

Todavia, críticas severas vêm sendo feitas por alguns juristas, tanto na doutrina 

nacional como na doutrina internacional, quanto a conceituação da tortura como “crime 

comum” pela lei especial de 1997. 
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Com isso, a atual tipificação do delito de tortura, estaria eivada de 

inconstitucionalidade, uma vez que, a Lei n.0 9.455/97, teria lesionado uma norma 

constitucional com embasamento em Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 

 

Os tratados Internacionais 

Como um dos países signatários, tanto no combate quanto na repressão da 

prática da tortura, o Brasil vincula-se na pretensão de investigar e punir os  torturadores, 

conforme recomendação jurídico – internacional, em observância aos princípios 

fundamentais existentes nas diversas Convenções. 

Definidos como “crime próprio” , a tortura está classificada na Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes       

(10.12.1984) e na Convenção Interamaricana para Prevenir e Punir a Tortura                  

(09.12.1985), ambas ratificadas pelo Brasil em 20.07.1989 e 28.09.1989, 

respectivamente.  

A conceituação do crime de tortura dada pelo documento internacional de 

1984, verberou ser a tortura “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”84  Em seu Art. 1o enfatiza expressamente que tais 

sofrimentos serão considerados tortura quando praticados por funcionários públicos. Da ao texto 

legal um caráter de ser o crime de tortura um crime próprio. 

 

                                                           
84 Cf. Parte l, artigo 1o, da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes. 
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Observa-se no Art. 2o da Convenção de 1985, a definição do crime de tortura 

como sendo: “... 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 tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade 

física ou mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica.”85  

Em complementação com a figura descrita no Artigo 2o, vem corroborar com a 

classificação de crime próprio, quando em ser artigo 3o relaciona aqueles que poderão 

ser considerados como responsáveis, sendo eles:  “...a) Os empregados ou funcionários 

públicos que, atuando nesse caráter, ordenem sua execução ou instiguem ou induzam a 

ela, cometam-no diretamente ou, podendo impedi-lo, não o façam”: e, “b) as pessoas 

que, por instigação dos funcionários ou empregados públicos a que se refere a alínea a, 

ordenem sua execução, instiguem ou induzam a ela, cometam-no diretamente ou nele 

sejam cúmplices”.  

Parte daí a configuração de ser o crime de tortura “crime próprio”, somente 

podendo praticá-lo aquele investido de poder administrativo, originário ou delegado. 

Não obstante, no preceito normativo internacional, acima citado, também vincular 

terceira pessoa não detentora de poder estatal, quando induzidas ou instigadas, direta ou 

indiretamente, mantém, entretanto, o entendimento de que só serão responsabilizados 

como sujeito ativo da prática delituosa se a instigação e o induzimento partir de um 

funcionário público. Encontramos nesse comando legal a presença indubitável do 

Estado através de seus representantes, por conseguinte, permanece o entendimento de 

ser a tortura conforme a norma internacional. 

 

4. Sujeito ativo da figura típica: todas as pessoas 

A lei nacional, originada dos tratados internacionais, que recebeu o n. 9.455/97, 

foge às características de tratar o crime de tortura como sendo próprio, estendendo a sua  

                                                           
85 Cf. Parte l, artigo 2o, da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.  
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tipificação a todas as pessoas. Deu-se um caráter mais amplo, tornando possível que 

qualquer pessoa possa ser sujeito ativo na prática da tortura. O caráter restritivo, desde 

então é abandonado, e a  responsabilidade penal é estendida a todos.  

Mais uma vez, o legislador brasileiro, num único diploma legal, tratou de 

matérias absolutamente distintas: a) tipificação de crimes e criação de causas de 

aumento de pena; b) imposição de restrições de natureza penal e processual penal para 

acusados e condenados por crimes de tortura; c) criação de mais de um caso de 

extraterritorialidade da lei penal. 

Para descobrirmos a vontade da nova lei, comenta BASILEU, referindo-se às   

lições de GUISEPPE BETTIOL: “A lei não é considerada em sentido “rígido” mas em 

sentido “flexível”, enquanto exprime uma vontade que se ajusta às novas situações e 

possibilidades, ( ... ) não vai pois, a interpretação considerada como uma atividade que 

se manifesta fora do tempo e do espaço, mas como um atuar incrustado – até que a 

norma não tenha sido ab-rogada – no ambiente histórico em que o juiz vive e age. Já se 

vê, portanto, que, à pureza de um Juízo lógico “anti-histórico”, reage o ambiente social 

em que a norma deve ter aplicação. Mas é que de uma lógica abstrata não será o caso de 

falar-se, a propósito de interpretação da norma penal. Se o escopo é buscar o significado 

de um “querer” encerrado no cerne da norma, não se colhe o próprio querer na linha de 

um procedimento lógico- formal , porque a “vontade” da norma apresenta uma direção 

finalista enquanto tutela de um “valor”. A lógica do intérprete deve endereçar-se 

também a este valor, que dá tom e características ao querer da norma; deve ser portanto 

uma lógica finalista, uma teleológica.”86 

Consagrada por muitos e criticada por outros, nascem entendimentos de que a 

lei pátria apresenta em seus preceitos, inconstitucionalidade, principalmente no tocante 

a incorporação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico nacional.87  

 

                                                           
86 Bettiol, Giuseppe. Lefficacia della Consuetudine nel Diritto Penale, p. 373, apud Basileu Garcia. 

Instituições de Direito Penal. Vol. 1. Tomo I . s/d. p. 136. 
87 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. 4.ed. Prefácio de Henry 

Steiner e Apresentação de Antônio Augusto Cançado Trindade: p. 94-104 - Ed. Max Limonad, 2000. 
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PIOVESAN, em suas análises, esclarece de forma taxativa  que a norma legal 

inserida na Lei n.º 9.455/97, não definiu o tipo delituoso como “crime próprio”, mas ao 

contrário, o fez de maneira ampla, tornando possível que qualquer pessoa do povo o 

pratique. Assim, não se observaria na lei nacional específica a restrição feita nos 

tratados internacionais, classificando-se a prática da tortura como “crime comum” e, 

desta forma, ampliando a sua abrangência no que se refere à responsabilização penal.88  

A nossa Constituição Federal classifica o sistema de incorporação de normas 

internacionais como sendo misto e, em razão disto, PIOVESAN acrescenta que “Em 

síntese, relativamente aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, a 

Constituição brasileira de 1988, nos termos do art. 5o, parágrafo 1o , acolhe a sistemática 

da incorporação automática dos tratados, o que reflete a concepção monista. Ademais, 

como apreciado no tópico anterior, a Carta de 1988 confere aos tratados de direitos 

humanos o status de norma constitucional, por força do artigo 5o, parágrafo 2o. O 

regime jurídico diferenciado conferido aos tratados de direitos humanos não é, todavia, 

aplicável aos demais tratados tradicionais. No que tange a estes, adota-se a sistemática 

da incorporação legislativa, de modo a exigir que, após a ratificação, um ato com força 

de lei (no caso brasileiro este ato é um Decreto expedido pelo Executivo) confira 

execução e cumprimento aos tratados no plano interno. Deste modo, no que se refere 

aos tratados em geral, acolhe-se a sistemática da incorporação não automática. o que 

reflete a adoção da concepção dualista. Ainda no que tange a estes tratados tradicionais 

e, nos termos do artigo 102, III, b, da Carta maior, o texto lhes atribui natureza de 

norma infraconstitucional.”89  

Essa sistemática de incorporação mista nos parece a mais aceitável, 

principalmente no que diz respeito aos direitos humanos fundamentais, que precisam de 

 

                                                           
88 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. 4.ed: Prefácio de Henry 

Steiner e Apresentação de Antônio Augusto Cançado Trindade: p. 94-104 - Ed. Max Limonad, 2000. 
p.101.  

89 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. 4.ed: Prefácio de Henry 
Steiner e Apresentação de Antônio Augusto Cançado Trindade: p. 94/104 - Ed. Max Limonad, 2000. p. 
100. A autora defende a tendência contemporânea das Constituições em adotar a sistemática mista de 
incorporação dos tratados internacionais, consistente em uma metodologia própria para os atos 
correspondentes à proteção de direitos humanos e, outra, para os demais diplomas internacionais 
acerca de matérias diversas das garantias fundamentais da pessoa humana. 
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aplicação imediata; patrocinando a qualidade de norma constitucional e sua conseqüente 

absorção imediata pelo direito nacional. Diferenciada, no tocante a hierarquia da lei, no 

que diz respeito a validade normativa, se comparada aos demais atos internacionais, 

quando estes se apresentam no contexto como preceito normativo infraconstitucional 

quando de sua assimilação não automática.90  

 

5. Inconstitucionalidade da Lei 9.455/ 97  

Em vigor, a nova lei 9.455/97 e, observando-se o sistema de incorporação das 

normas internacionais evita problemas eventualmente causados por denúncias dos 

tratados pelos demais Estados deles signatários, uma vez que apenas os Acordos  

definidores  de preceitos protetores dos direitos inerentes ao ser humano, como tal, 

assumem o caráter de  imutáveis, ao passo que, os outros tratados, os quais resguardam 

direitos diversos, não se constituem em cláusulas pétreas ao serem incorporados pelo 

ordenamento jurídico nacional, e podem ser mais facilmente expurgados dele, já que 

não estariam assim,  inseridos no titulo constitucional próprio dos direitos e garantias 

fundamentais, individuais e coletivos.91  

Baseando-se nessas afirmações conclusivas, alguns doutrinadores brasileiros 

acreditam na possibilidade de haver um certo desvirtuamento produzido pela norma 

nacional, do conteúdo das Convenções Internacionais (1984 e 1985), face ao surgimento 

na nova ordem jurídica nacional da lei de Prevenção e Repressão da Prática da Tortura, 

tipificar o direito como sendo comum, não obstante as exceções inseridas no artigo 1o, 

inciso lI, §§ 1o e 2o,  a Lei Federal nº 9.455/97 seria, à primeira vista, inconstitucional. 

                                                           
90 V. arts. 5o, §§ 1o e 2o; e 102. inciso III, “b”, ambos da CF/88.         
91 Ver art. 60. § 4o, da CF/88. Interessante, ainda, sobre a problemática da incorporação, a leitura das pp. 

130-2, do Curso de Direito Constitucional, dos professores autores Luiz Alberto David Araújo e Vidal 
Serrano Nunes Junior. Ed. Saraiva - São Paulo, 1998. Referidos professores adotam a concepção 
dualista, sem exceções Asseveram tais autores que o tratado pode até ser veiculador de direito 
individuais ou coletivos, mas ingressa na ordem jurídica nacional com natureza de norma ordinária. 
Em nota de rodapé explicativa de tal posição – nº 152, p. 132 - dizem que: “... o entendimento 
contrário tem trazido grande dificuldade para a aplicação dos tratados, especialmente diante do temor 
de se estar alterando a Constituição Federal por decreto legislativo. Pensamos que ajustar os tratados 
para o plano ordinário, aliás, de onde nunca saíram, colaborará para uma interpretação mais efetiva do 
instrumento legislativo, fazendo com que o aplicador do direito aplique mais efetivamente o tratado, 
sem o temor de alteração do Texto Maior por via ordinária”. 
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6. Conflito doutrinário 

 

Existem conflitos entre os doutrinadores sobre a possibilidade de ser 

inconstitucional a lei 9.455/97, entre os mais relutantes encontramos as opiniões de 

FRANCO, quando afirma considerar-se como “o mais grave defeito do mencionado 

diploma legal”92 acrescentando sua manifesta opinião contrária no tocante a 

conceituação do delito tipificado como “comum”, assim dizendo “...  o  conceito  de  

tortura, como crime próprio, já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, em grau 

constitucional. É evidente que tal conceito não dispensa, por respeito ao princípio da 

reserva legal também de nível constitucional, da intermediação do legislador 

infraconstitucional para efeito de sua configuração típica. Mas esse legislador não 

poderá, sem lesionar norma de caráter constitucional, construir um tipo de tortura que 

não leve em conta o conceito já aprovado em convenções internacionais. Assim, lei 

ordinária que desfigure a tortura de forma a torná-la um delito comum e não próprio, 

está  eivada de manifesta inconstitucionalidade.”93 

FRANCO94, ressalta, ainda, que “a classificação doutrinária relativa ao delito 

de tortura como “próprio” é a predominante nos meios jurídicos nacional e 

internacional”. 

Procura dar suporte aos seus argumentos através de várias transcrições de 

observações que, no mesmo sentido apóiam o seu pensamento tais como RIVACOBA y 

RIVACOBA95, JIMÉNES 96, ANTÓN et al.97, CONDE.98 

                                                           
92 Tortura - breves anotações sobre a Lei n.º 9.455/97. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.º 19 - 

Doutrina Nacional. p. 58.  
93 Tortura - breves anotações sobre a Lei n.º 9.455/97. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.º 19 - 

Doutrina Nacional. p. 59. 
94 Silva Franco, Alberto. em artigo publicado na Revista n.º 19, do IBCCRIM, transcreve algumas 

passagens de algumas das obras dos autores mencionados neste parágrafo, no mesmo sentido de suas 
conclusões. 

95 Crisis y Pervivencia de la Tortura. Estudios Penales - Libro homenaje ao Profesor J. Antón Oneca. 
Edicionës Universidad de Salamanca. 1982, p. 802. 

96 Crisis y Pervivencia de la Tortura. Estudios Penales - Libro homenaje ao Profesor J. Antón Oneca. 
Edicionës Universidad de Salamanca. 1982, p. 795-6. 

97 Derecho Penal - Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p.113.  
98 Derecho Penal - Parte Especial. 8.ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1991, p. 667. 
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Buscando fundamentação legal cita o Art. 174 do Código Penal Espanhol99 e o 

Art. 243 de Código Penal Português100. No tocante ao direito pátrio, faz alusões ao 

Esboço do Anteprojeto da Parte Especial do Código Penal Brasileiro.101 

Fundamentado na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, o 

anteprojeto faz referência ao Art. 186 que diz: 

“Infligir, direta e intencionalmente, o funcionário público ou outrem, 
por sua ordem, solicitação ou instigação, para fins de investigação 
criminal ou com qualquer outra finalidade, ou como castigo pessoal, 
como medida preventiva, ou como pena, ato doloroso ou sofrimento 
físico ou psíquico, contra alguém para obter informação, testemunho 
ou confissão sobre fato praticado, ou que se suspeita que tenha 
praticado, ou para provocar sua intimidação ou de terceiros”.  

 
 

Outros doutrinadores, com manifestações pós-edição da Lei de Tortura, entre 

os quais encontramos STOCO102 e SHECAIRA103, intensifica as conclusões defendidas 

por FRANCO104, sobre a tipificação de crime próprio para o delito de tortura, devendo 

os terceiros, no seu entendimento, envolvidos na prática delituosa e, não sendo 

representantes do poder estatal, ou seja, os particulares, tratados por figuras anti-

jurídicas outras, já reguladas e previstas no ordenamento jurídico penal comum, em 

vigor.  
 

 

 

                                                           
 99 Revista Brasileira de Ciências Criminais. n.19. p. 60-1.   
100 lbdem, supra, (103).  
101 lbdem, supra, (103). 
102 A Tortura como Figura Típica Autônoma. Enfoque Jurídico, TRF, da 1a Região, março - abril de 1997.  
103 Algumas Notas sobre a Nova Lei de Tortura. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais,   

n.54. p.2.  
104 O referido jurista, na p. 60 de seu artigo, publicado pela Revista Brasileira Ciências Criminais, n.19, 

menciona, além dos dois autores que se manifestaram após a publicação da Lei Federal de Repressão 
Punição à Tortura, acima relacionados,  VIVES ANTÓN et  al,  que,  na  página  114,  da  obra 
Derecho Penal - Parte Especial (op cit.,12) assim se manifestou: “o que dá substantivação ao delito é 
o abuso do poder vinculado ao atentado contra as garantias, penal e processual. Os fatos realizados por 
particulares não podem reunir esses dados característicos e, em qualquer caso, para seu castigo, há 
uma larga série de figuras genéricas”.  
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7. Da não incidência de qualquer inconstitucionalidade 

 

Apesar da opinião de renomados juristas, tanto no âmbito nacional quanto 

internacional, desenvolvidas as considerações pertinentes no cerne da questão sobre a 

inconstitucionalidade; apesar de contrapor-se, inclusive, a muitos preceitos normativos 

inseridos no ordenamento jurídico de outros Estados, onde floresce a preocupação com 

a abordagem sobre o tema, a legislação pátria, com tratamento mais amplo ao crime de 

tortura, classificando-o como comum, inaugurou nova fase, levando o Brasil ao grau de 

primeiro país a estabelecer parâmetros divergentes dos demais Estados, agindo em 

atendimento as reivindicações sociais, tomando posição que deve ser elogiada e 

aplaudida por todos que lidam na área.  

 

Pelo fato de haver tratado o ilícito da tortura passível de aplicaçào a todos, sem 

restrições, quanto a condição do sujeito ativo, não pode levar a norma nacional ao 

entendimento de ser considerada inconstitucional. 

Leve-se em consideração que fundamenta-se tal assertiva no fato de que a 

norma deve atender aos anseios da sociedade na busca da Justiça, que devem ser 

coerentes e harmônicos entre si. Observa-se, hodiernamente, que as práticas criminais 

tem sido atrozes e cometidas por todos os indivíduos do grupo social, independente das 

diferenças inerentes a ela. Não mais se vê o delito como prática exclusiva  de violência 

aplicada e empregada por elementos determinados, com aspectos diferenciadores 

decorrentes da cultura e da posição que ocupam na sociedade. O crime não é 

“privilegio” dos denominados “excluídos”, entre os quais estariam os pobres, os pretos, 

os marginalizados. A representação da Justiça, na figura da Deusa Themis, com seus 

olhos vedados, deve superar a sua própria cegueira utilizando a sua sensibilidade. Deve 

ser sensível, principalmente, na mão que sustenta a balança. Caso o fiel demonstre 

parcialidade, pendendo para um dos lados, já na fase inicial do processo, claramente o 

objetivo do Direito não será alcançado. 

Para ALEJANDRO DEL TORO MARZAL, o legislador pátrio acertou ao 

editar a Lei de Tortura tipificando o crime como delito comum, embora  aja encontrado 
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oposição por FRANCO na sua tese contrária. Afirma MARZAL que “a tortura deve ser 

castigada em si mesma e por si mesma, em razão de seus detestáveis métodos e por seus 

fins contrários à liberdade e dignidade. Destarte, não considerar que particulares ou 

extremistas de qualquer tendência possam também empregar a tortura, tanto em relação 

a outros indivíduos, como aos próprios funcionários públicos, é limitação demagógica e 

contraproducente, pois tal conclusão carece de lógica jurídica, se se consideram crimes 

internacionais. Fatos cometidos por particulares, como, por exemplo, o tráfico de 

brancas e de drogas, e se ainda, como parece óbvio, nem todos os funcionários públicos 

de todos os países foram ou serão torturadores. O monopólio do tipo, pelos funcionários 

públicos, não contribui para melhorar suas atuações. nem para incrementar seu apreço 

pelos direitos humanos.”105  

Embora encontrando argumentação contrária, a Legislação Federal (lei 

n.9455/97) não pode ser rotulada de inconstitucional, em razão de estar ferindo o 

princípio da legalidade, simplesmente por haver tratado o delito de tortura de forma 

mais ampla do que aquela disciplinada no mandamento maior, quando da absorção dos 

conteúdos das Convenções Internacionais, incorporados ao direito pátrio, tratando-se 

como crime comum quando já havia disposição definindo-os como crime próprio. 

Justifica-se o posicionamento nacional observando-se os argumentos do 

raciocínio que alude o sistema monista para a assimilação e incorporação dos tratados 

internacionais pertinentes aos direitos humanos e, ainda pelo sistema misto os quis são 

reconhecidos até mesmo pelos opositores da constitucionalidade da Lei 9.455/97.  

Dissipa-se qualquer dúvida sobre a inconstitucionalidade, atentando-se para o 

disposto no artigo 16 da Convenção Interamericana de 1985, o qual reza: 

 “(...) 

Artigo 16 

Esta Convenção deixa a salvo o disposto pela Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, por outras Convenções sobre a matéria e pelo Estatuto 

                                                           
105 La Reforma dei Derecho Penal, p. 271. Universidad Autonoma de Barcelona. 1980, apud Alberto Silva 

Franco, em artigo publicado na Revista do IBCCRIM, p. 60. 
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da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com relação ao delito 
de tortura”.  

 

Como ponto conclusivo a Lei pátria é constitucional, complementando-se com 

a observação do  artigo 1o da Convenção da ONU de 1984, para exterminar, de uma vez 

por todas, qualquer dúvida acerca da constitucionalidade da Lei Federal Especial 

Brasileira de 1997. 

“Artigo 1o  

(...) O presente artigo não será interpretado de maneira a restringir 
qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que 
contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”.  

 
 



 

 
 
  

 
 

 

QUARTO CAPÍTULO 
 

 

Retrato de um sistema penitenciário falido 
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especificações. 2. O Problema dos pós-condenados face 

ao esquecimento da sociedade na aplicabilidade dos 

suplícios no interior dos cárceres. 3. O Processo de 

dominação no cárcere 4. Controle estatal sobre a 

aplicação da tortura nos presídios da Paraíba. 5. Análise  

quantitativa e qualitativa dos dados coletados.   

           

 

1. O contexto da tortura e suas especificações 
 

 
Viva no mundo jurídico, a Lei n. 9.455/97, a pergunta se impõe: a vontade da 

nova lei é, simplesmente, definir os crimes de tortura, e dar-lhes tratamento restritivo 

específico, mais brando que o concedido aos crimes hediondos, de tráfico e terrorismo, 

ou, diferentemente, é conferir, também a estes crimes, assemelhados aos da tortura, 

tratamento restritivo penal equânime e isonômico?  

De início, voltamo-nos para o preceito inserto no art. 5o, XLIII, da CF, que 

determinou a lei ordinária desse tratamento diferenciado, restritivo, a uma categoria de 

crimes muito graves, a saber: tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e os 

hediondos. É notável que o primeiro dos gêneros de crimes referidos foi exatamente o 

de tortura, certamente por ser o mais grave deles. Em outras palavras, a norma 

constitucional mandou o legislador elaborar leis ordinárias, dando aos crimes de tortura 

e aos assemelhados, tratamento diferenciado do dispensado aos demais crimes,
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consistente na impossibilidade de fiança, graça e anistia. Nada mais. Esta foi a ordem 

constitucional. 

As primeiras determinações constitucionais de vedar a concessão de fiança, 

anistia e graça aos acusados e condenados pelo crime de tortura e aos assemelhados foi 

obedecida pelos legisladores da Lei n. 8.072/90, que, ademais, construiu rol de crimes, 

que passaram, então, a ser considerados hediondos. Sobre cada um dos tipos 

selecionados, pregou-lhes a etiqueta, o rótulo, de hediondos. 

Não satisfeito, e influenciado pelo movimento da Lei e da Ordem, o legislador 

foi além das sandálias, impondo, aos condenados por crimes de tortura, tráfico, 

terrorismo e os então definidos hediondos, o cumprimento das penas integralmente em 

regime fechado, proibindo-lhes a concessão de liberdade provisória, aumentando o 

prazo de prisão temporária, determinando que o juiz deliberasse, fundamentadamente, 

sobre o direito de apelar em liberdade, majorando as penas de vários crimes 

considerados hediondos, e criando causas de aumento e de diminuição de penas. 

Passados seis anos de vigência da Lei de Crimes Hediondos, é indiscutível o 

fracasso de seus propósitos.  Dando tratamento mais severo para os condenados pelos 

crimes mais graves, especialmente os de extorsão mediante seqüestro, tráfico de 

entorpecentes, estupros e atentados violentos ao pudor, como se buscando a combater 

essa forma de criminalidade, e objetivando, é de todo óbvio, a sua contenção, a lei, além 

de não ter contribuído para nenhuma diminuição de qualquer dos índices dessa 

criminalidade, revelou-se verdadeiro fator de surgimento de outros fenômenos 

indesejáveis: as rebeliões, os motins nos presídios e as fugas. 

É, portanto, em momento de constatação do fracasso da Lei dos Crimes 

Hediondos, que o Congresso decreta a nova lei, que é, finalmente, sancionada e entra 

em vigor. Pensamos que veio ao mundo não só para definir os tipos de tortura, mais 

ainda para revogar alguns dispositivos da Lei 8.072/90, acabando com suas 

imperfeições, seus defeitos, sua rigidez, sua severidade, sua brutalidade, sua estupidez, 

enfim, suas ignominiosas restrições aos mais comezinhos direitos processuais dos 

acusados. Veio para corrigir o que estava errado, para erradicar os abusos, para riscar da 

história do Direito Penal brasileiro um tempo de terror, de desnecessária e brutal 
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violência legal, para apagar dispositivos legais que feriram a Constituição não poucas 

vezes. 

A nova lei trata da mesma ação de constranger alguém a fazer algo. Fala-se de 

violência ou ameaça, ou seja, tortura corporal ou ameaça de tortura. Mas o legislador foi 

redundante: falou-se também, no mesmo preceito, em sofrimento físico ou mental. Pelo 

próprio enunciado, bem se vê, poderia o legislador falar em “prática criminosa mediante 

tortura ou grave ameaça”.  

Sabemos da existência de vários tipos de tortura, as quais são praticadas em 

larga escala no meio social, todas elencadas no decorrer das narrativas dos ilustres 

historiadores e estudiosos da matéria. Contudo, as reveladas com o advento da lei, 

objeto do nosso estudo, apontam para as seguintes  modalidades: 

a) Tortura Simples (Art. 1º, I, da Lei 9.455/97) – Pena de reclusão de dois a 

oito anos, quando a pretensão do agente é a de obter vantagens, provocar atos 

criminosos ou submeter a vítima a castigos físicos, em razão de ter a guarda, o poder ou 

a autoridade sobre ela. Esta última hipótese revogou expressamente o Art. 233 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Foram enquadrados, também aqui, os que causam 

torturas a pessoas presas ou sujeitas à medida de segurança; 

 b) Tortura Agravada (Art. 1º, § 4º, da Lei 9.455/97) – Pena aumentada de 

um sexto até um terço, tendo em vista: I – a condição do agente (funcionário público em 

razão das funções); II – a condição da vítima (criança, adolescente, gestante ou 

deficiente); III – o meio empregado (mediante seqüestro); 

 c) Tortura Qualificada (Art.1º, § 3º da Lei 9455/97) – É a hipótese 

preterintencional, quando da tortura resultam lesões corporais graves ou gravíssimas 

(reclusão de quatro a dez anos), ou morte (reclusão de oito a dezesseis anos); 

 d) Tortura Imprópria (Art. 1º, § 2º da Lei 9455/97) – Detenção de um a 

quatro anos. É a hipótese omissiva de quem podia e devia evitar o sofrimento ou apurá-

lo formalmente, para punir o torturador.  
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Quanto aos requisitos do crime de tortura, podemos dizer que devem estar 

presentes todos para a caracterização da tipificação, tais como a qualidade do agente, 

vítima como ser humano, ser humano vivo, ilegalidade do constrangimento, sua 

natureza jurídica e seus efeitos.  

Qualquer pessoa pode ser agente do crime, mas nas hipóteses de submissão da 

vítima a castigos só pode ser agente quem tenha o poder de controle sobre a vítima, ou 

sobre o preso ou submetido a segurança. A presença do pronome alguém indica que a 

vítima não pode ser animal, porque no caso, poderia falar em outra modalidade 

criminosa (como maus tratos, por exemplo). Também não se pode conceber que a 

tortura seja impingida a um ser já morto. Por isso não se aprova o exemplo dado por 

Asdrúbal de Aguiar, citado por FARIA, como caso de Tortura: “... o indivíduo que 

assassina outro e lhe arranca os cabelos, ou o espezinha escusadamente.”106  

Todas as hipóteses de constrangimento, previstas no direito pátrio, pressupõem 

a ilegalidade da medida. Tanto é assim que a prova, por acaso obtida através desses 

tipos ilegais de constrangimento, constitui meio ilícito de prova, não permitido seu uso 

pelo diploma legal constitucional.  

O crime de tortura é comissivo (omissivo apenas em relação às autoridades que 

não evitam nem determinam a apuração do fato), podendo ser, excepcionalmente, 

omissivo impróprio. É de dolo específico ou preterdolo (quando o resultado vai além da 

simples tortura, e quase sempre vai). Consuma-se com a simples prática da ação, 

prevista no núcleo verbal (ou com a simples omissão),  não dependendo do resultado.  

Se o agente tortura para obter determinada informação, o crime já está consumado. 

Obtém-se a informação e dela faz uso para a prática de outro ilícito, respondendo por 

concurso material de crimes.  

Quanto aos efeitos, estes poderão resultar em perda do cargo, função ou 

emprego público, perda de benefícios legais, cumprimento inicial da pena em regime 

fechado.      

                                                           
106 In: Código Penal Brasileiro Comentado, Record, 2o , v, IV, p. 22. 
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A recente lei penal tipificadora do crime de tortura não se prende ao conceito 

prevalecente na doutrina, bastando lembrar a definição dada por PANSOLLI: “A tortura 

é o conjunto de procedimentos realizados para forçar, de forma a permitir ao Juiz, por 

meio da confissão ou do depoimento, extorquindo dessa maneira, a alcançar a 

verificação da verdade.”107  

Sob essa perspectiva, o Anteprojeto de Parte Especial do Código Penal, tem 

por rubrica lateral a designação “violência arbitrária”, disposta como o ato de 

“participar ou permitir que se pratique, violência ou grave ameaça, com o fim de obter 

de alguém confissão, ou qualquer declaração, para produzir efeito em processo judicial, 

ainda não iniciado.”108  

A relação entre violência ou grave ameaça e a obtenção de prova viciada pela 

coação, visando produzir efeito em juízo, justificou que o delito fosse incluído no 

capítulo “dos crimes contra a administração da justiça”. 

Verificamos que os dispositivos analisados são de uma pobreza franciscana, 

quando o legislador brasileiro deixa de especificar os agentes capazes da prática de 

crimes de tortura, apresentando neste entender, ser o que determinamos “crime de mão 

própria”. 

É lastimável que no Brasil as leis sejam elaboradas sob o impulso dos fatos. Se 

não fosse a violência ocorrida em DIADEMA,109 não seria aprovada e sancionada esta 

lei, que o foi do dia para a noite, em clima emocional, como resposta factual. É 

exatamente o inverso do que deve constituir o processo legislativo, mormente em 

matéria penal, que exige ponderação, reflexão, condimento.  

 

                                                           
107 Verbete “Tortura” no Novíssimo Digesto Italiano, v. XIX, p.424. 
108 Art. 353 do Anteprojeto do Código Penal Brasileiro. 
109 Em 1997, tivemos mais um exemplo de violência policial brasileira ocorrida em Diadema-SP, onde 

policiais extorquiram, surraram, torturaram e humilharam pessoas abordadas, casualmente, em 
bloqueios de rotina. Num desses bloqueios, um policial chegou a matar um rapaz que havia sido 
parado, em seu próprio carro. (Beatriz Fernandes. Violação aos Direitos Humanos no Brasil em 1996 
e 1997. Baseado em relatórios da Human Rights Watcth.) Este caso foi divulgado por toda a mídia no 
Brasil e no estrangeiro. 
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E mais: não se refere o tipo ao agente público que tem pessoa sob a sua guarda, 

como faz o Código Penal português, no Art. 243. O pai, bem como a empregada, podem 

cometer o crime de tortura, se infligem sofrimento à criança sob sua guarda, a título de 

castigo ou como medida preventiva. O jus corrigendi, de exercício regular de um 

direito, pode passar a ser, pela lei, crime de tortura, pois nada mais inseguro do que a 

remissão ao termo fluido “intenso sofrimento mental”, possível de ocorrer na proibição 

da menor de 12 anos de se encontrar com o namorado. 

Muitas injustiças podem ser perpetradas por via desta lei tão reclamada por 

uma política de direitos humanos, ainda mais com a determinação draconiana de que a 

pena está a indicar que poderia ser aplicado o sursis ou o regime aberto. 

  

2. O Problema dos pós-condenados face ao esquecimento da sociedade na 

aplicabilidade dos suplícios no interior dos cárceres 

Abordarmos neste capítulo, a relação entre o Estado e a prática da tortura.  

Trata-se de uma questão transcendental à consciência do homem, muito antes de tocar 

aos Direito Humanos e sua internacionalização, qualquer que sejam suas especificações. 

Questões de extrema relevância, na árdua tarefa de conhecer cientificamente o 

fenômeno, este tema tem preocupado sempre e em todo o momento a todos os grandes 

reformadores, aos juristas, à consciência vital dos indivíduos e à opinião pública de 

todos os povos.  

Em princípio apenas, pois dentro da nossa análise, dispensamos maiores 

atenções e tecemos considerações mais profundas ao momento histórico dos direitos 

humanos, no seu combate à tortura, justamente por entendermos ser esta fase aquela em 

que podemos constatar a influência das idéias combativas no nascimento da legislação e 

prática do combate aos suplícios. 

Faz-se necessário assinalarmos que este estudo não se propõe a esgotar um 

assunto tão vasto quanto ao tema abordado. Muito menos o problema da legitimidade 

das normas e do ordenamento jurídico, mas procurarmos demonstrar ao longo da nossa 
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exposição, a efetiva presença desta corrente que, esquecendo o momento histórico da 

efetivação desses direitos inerentes aos homens, praticam a tortura como meio legítimo 

em acréscimo à pena aplicada. 

Assim, a metodologia aplicada no presente estudo impõe, a título de 

organização e concentração das idéias, que sua prática e desenvolvimento se dá dentro 

de uma perspectiva histórica. 

A trajetória da prática da tortura e suas implicações no mundo remontam aos 

primórdios da consciência humana, alternando momentos em que se aplicam, inclusive 

a serviço do direito positivo, e em outros passíveis de se transformar  numa hipotética 

legalidade. 

Isto implicaria em dizer que teríamos variações em torno do mesmo tema? 

Antes, ao afirmarmos o caráter diferenciado da relação Estado/tortura e o poder através 

dos séculos, estaríamos constatando várias espécies de momentos? Ou, ainda, as 

doutrinas servem principalmente para justificar as ordens jurídicas existentes e as suas 

instituições políticas e econômicas essenciais, como harmônicas com a aplicação da 

Justiça e, tiveram, portanto, um caráter inteiramente conservador, guardando 

substanciais contrastes com aquelas apresentadas pelos mais destacados autores e que 

tão intensamente inspiraram os movimentos de combate nos dias atuais? 

A Constituição de 1988 estabelece, de forma precisa, o elenco de direitos, que 

inclui uma vasta identificação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, 

além de um conjunto de garantias constitucionais. A constituição também impõe ao 

Estado brasileiro reger-se, em suas relações internacionais, pelo princípio da 

“prevalência dos Direitos Humanos” (art. 4º, II). Resultado desta nova diretiva 

constitucional, foi a adesão do Brasil, no início dos anos noventa, aos Pactos 

Internacionais de Direitos Civis e Políticos, e de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, às Convenções Americanas de Direitos Humanos e contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, que se encontram entre os 

mais importantes instrumentos internacionais de proteção aos direitos Humanos.  
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Em maio de 1.993, o então Chanceler Fernando Henrique Cardoso reuniu-se, 

no Ministério das Relações Exteriores, com representantes do Ministério da Justiça, da 

Procuradoria Geral da República, além de parlamentares, e as mais importantes 

organizações não-governamentais de direitos humanos, com a finalidade de elaborar um 

relatório com diagnóstico das principais dificuldades do país, de modo a definir a 

agenda do Brasil para a conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena, 

em junho daquele ano. Após esta conferência, setores do Estado e diversas entidades de 

direitos humanos foram convocados pelo então Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, 

com a finalidade de elaborar uma Agenda Nacional de Direitos Humanos. Em 7 de 

setembro de 2.001, o Presidente Fernando Henrique Cardoso reiterou que os direitos 

humanos são parte essencial de seu programa de Governo. Para o Presidente, no limiar 

do século XXI, a “luta pela liberdade e pela democracia tem um nome específico: 

chamam-se direitos humanos”.   

Determinou, então, ao Ministro da Justiça a elaboração de um Programa 

Nacional de Direitos Humanos, conforme previsto na Declaração e Programa de Ação 

de Viena, adotada consensualmente na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 

25 de junho de 1993, na qual o Brasil teve uma destacada participação.  

Dessa forma, o Governo brasileiro deu um passo além, em relação àquilo que 

está na normatização constitucional e na adesão a tratados internacionais de direitos 

humanos. Decidiu elaborar um programa específico, com um conjunto de propostas que 

começam pelo despertar de uma nova consciência em todos os segmentos da sociedade 

brasileira. 

A adoção, pela Assembléia-Geral das Nações Unidas, da Declaração Universal 

de Direitos Humanos, em 1948, é apontada como o principal marco no desenvolvimento 

da idéia contemporânea de direitos humanos. Os direitos inscritos nesta Declaração 

constituem um conjunto indissociável e interdependente de direitos individuais e 

coletivos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, sem os quais a dignidade da 

pessoa humana não se realiza por completo. A Declaração transformou-se, nesta última 

metade do século, numa fonte de inspiração para a elaboração de diversas cartas 

constitucionais e tratados internacionais voltados à proteção dos direitos humanos.  
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Na elaboração do programa, foram realizados, entre novembro de 1.995 e 

março de 1.996, seis seminários regionais – São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, 

Porto Alegre e Natal, com 334 participantes, pertencentes a 210 entidades. Foram 

realizadas consultas por telefone e fax, a um largo espectro de centros de direitos 

humanos e personalidades.  

A par disso, foi realizada uma exposição no Encontro do Movimento Nacional 

dos Direitos Humanos, em Brasília, no mês de fevereiro de 1996. Finalmente, o projeto 

do Programa foi apresentado e debatido na I Conferência Nacional de Direitos 

Humanos, promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados, 

com o apoio do Fórum das Comissões Legislativas de Direitos Humanos, da Comissão 

de Direitos Humanos da OAB Federal, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, 

da CNBB, da Fenaj, do Inesc, do Serpaj e do Cimi, em abril de 1.996. 

O Programa foi encaminhado, ainda, a várias entidades internacionais. Neste 

processo de elaboração, foi colocada em prática a parceria entre o Estado e as 

organizações da sociedade civil. Na execução concreta do Programa, espera-se o 

desempenho da mesma parceria.110 

Gostaríamos, por fim, de acreditar que as elucidações dessas questões possam 

ser deveras relevantes para o conhecimento e compreensão do debate acerca do 

fundamento da inserção do combate aos suplícios na ordem jurídica positiva hoje. Mais, 

que o Estado seja capaz de não apenas respeitar, mas, sobretudo, criar condições para a 

erradicação total de tão ignominiosa prática no aparato de segurança estatal, 

consagrando novos direitos relativos ao homem e à sociedade democrática, cuja 

existência seja pautada pela exata noção de que a legitimidade do seu poder reside 

justamente nessa incessante busca da melhoria da condição humana.  

Nesse sentido, percebemos o caráter histórico do tema abordado, inserido nos 

direitos e garantias fundamentais e, não será demais relembrar, que direitos humanos, 

democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: “sem 

                                                           
110 Léo da Silva Alves, O Programa Nacional de Direitos Humanos. Artigo publicado na Revista Jurídica 

Consulex - Ano VI - n. 131 - 30 de Junho de 2002. p. 11-12. 
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direitos do homem, reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não 

existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos.”111  

Neste momento, são comentados, na ordem de sucessão histórica, apenas 

documentos normativos que declaram direitos humanos e criam garantias específicas 

para o seu cumprimento. 

A escolha dos documentos obedece ao critério de novidade histórica, no 

momento em que passaram a vigorar, procurando sempre evitar a transcrição de textos 

que se limitam a reproduzir declarações de direitos anteriores. O conjunto dessas nor-

mas de proteção humana inaugura uma nova era histórica: a era da cidadania mundial. 

De fato, o problema dos pós-condenados se evidenciam intermuros, quando a 

sociedade, após a aplicabilidade dos preceitos normativos, obtêm condenação contra os 

criminosos que, afastados do convívio social, passam a viver em cárceres, sob a 

custódia do Estado, que deverá dispensar segurança e fiscalização na procura da 

ressocialização daqueles, “banidos” do grupo social. 

Com isso, a vida do condenado, já sentenciado e em fase de execução da pena, 

começa a esboçar verdadeiramente problemas, quando, por vários motivos ou razões, 

passa a ser esquecido do grupo social que, satisfeito com o seu afastamento, não se 

preocupam se o Estado está ou não cumprindo a função social da pena, qual seja, sua 

volta futura ao convívio social, de maneira salutar, totalmente reeducado para o 

convívio com o grupo.  

Não nos preocupamos com a tortura praticada contra aqueles que ainda estão 

na esfera policial de investigação ou judicial, mais sim com aqueles que, sentenciados, 

continuam a sofrer torturas nos presídios, dando sinais de insatisfação, por parte do 

grupo social, quanto à pena aplicada pelo crime cometido. E, quando dizemos que não 

nos preocupamos, compreenda-se, que tal não foi objeto de nosso estudo, por 

entendermos que sob este prisma, a tortura, os suplícios, já estão esgotados, são rotinas 

nas delegacias da nossa civilização.  

                                                           
111 Bobio, Noberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1992. p.1. 
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As razões pelas quais os condenados são esquecidos pelo Estado, pela 

sociedade, como um todo e até mesmo pelas suas famílias, deixam-nos vulneráveis a 

toda espécie de degradação humana. Ficam a mercê de um “poder”, que, para prevalecer 

e manter a suposta ordem, aplicam a força. No limiar de um novo milênio, deparamos 

com situações que nos envergonham, onde o homem é desprezado na sua integridade e 

moralidade, ofendido das mais variadas maneiras, passando por humilhações e 

sofrimentos, quando deveriam apenas ser ressocializados.  

Para  RABENHORST, “o reconhecimento de que todos os nossos semelhantes 

possuem um valor não pode admitir gradação ou hierarquia. Se admitirmos a existência 

de uma comunidade moral à qual todos os homens pertenceriam, tal comunidade não 

pode ser vista como um clube, cujos sócios podem aderir ou ser expulsos a qualquer 

momento em função de suas qualidades.”112  

Acrescenta, ainda, em seus argumentos, que, “se há uma comunidade moral, os 

patifes e os párias também fazem parte dela. E se eles não reconhecem o valor dos 

outros indivíduos, isso não nos autoriza a negar-lhes este mesmo valor. O máximo que 

podemos fazer é puni-los, mas respeitando suas dignidades.”113  

É interessante observar que as pessoas mais simples nem sempre manifestam 

tal compreensão. Calcadas em uma visão “taliônica” da punição, elas acreditam que 

aqueles que foram cruéis com outras pessoas merecem tratamento igual. Esquecem da 

imprecisão e impossibilidade de aplicação desta fórmula milenar para muitos casos, tais 

como o sonegador de impostos e a direção perigosa em virtude da embriaguez alcoólica.  

Embora a legislação seja clara, límpida, transparente, nenhum ser humano 

poderá ser objeto de maus tratos, tratamento desumano ou degradante. Inclusive aqueles 

que estão intermuros, nos presídios, afastados da convivência social. 

Para muitos estudiosos, este esquecimento e/ou afastamento de todos, passando 

a ter controle estatal, fugindo das visões perturbadoras das mentes conscientes dos 

                                                           
112 Eduardo R. Rabenhorst, Dignidade Humana e Moralidade Democrática, Brasília. Brasília Jurídica. 

2001. p.41. 
113 Eduardo R. Rabenhorst, Dignidade Humana e Moralidade Democrática, Brasília. Brasília Jurídica. 

2001. p.41. 
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deveres e da ordem, na procura do equilíbrio do grupo, levam o Estado, por questões 

não convencionais, legais ou legítimas, a distribuir, sem maiores considerações, recurso 

humano despreparado para tão árdua tarefa. O que deveria ser uma escola de 

aprendizagem da condição social do homem, passa a ser aplicação de arbitrariedades de 

“poder sem poder”. A falta de condições e o crescente índice de criminalidade levam 

nossos presídios a sua superlotação, segundo afirmação de nossa mídia, já, 

comprovadamente comprometida. 

Não é exagerado repetirmos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

permite que se ampliem as reflexões sobre seu passado e seu futuro. Vale lembrar que 

ela foi assinada no dia 10 de dezembro de 1948, quando a humanidade estava ainda 

curando as feridas de uma guerra sanguinária.  

“A Segunda Grande Guerra foi uma catástrofe, na qual, pela primeira vez, 

populações civis foram massacradas.”114 Ali, direitos que já se consagravam na ordem 

natural, passaram, através da exigência da sociedade mundial, a serem concretizados, 

passando para o ordenamento positivo dos Estados Soberanos, como forma de repelir 

estes males praticados em larga escala, dentre os quais encontram-se as torturas dos 

pós– condenados. Para HOBSBAWM,  “o século XX foi o mais terrível da história, 

ainda hoje produzindo reflexos na vida social. Nesse sentido, é missão de todos nós 

compreender o tempo em que vivemos. Compreender e lembrar. Lembrar para caminhar 

com pés firmes a estrada do presente e entrar no futuro com a memória viva dos atos e 

dos fatos, sem fechar os olhos diante da luz, e mantê-los bem abertos dentro da 

escuridão.”115  

 

3. O Processo de dominação no cárcere 

O caso da tortura aplicada aos pós-condenados, que estão temporariamente sob 

a custódia estatal, bem como as constantes denúncias de suas práticas nas delegacias e 

                                                           
114 Aragão, Selma Regina. Direitos Humanos na Ordem Mundial. Rio de Janeiro. Forense. 2000. p.3. 
115 Aragão, Selma Regina. Direitos Humanos na Ordem Mundial. Rio de Janeiro. Forense. 2000. p.4. 
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distritos policiais demonstram claramente quanto o nosso ordenamento jurídico 

específico é descumprido e ignorado pela maioria dos que compõem a nossa sociedade.  

Como ressalta CASTRO, “o anacronismo do judiciário, o não cumprimento da 

Lei das Execuções Penais (Lei n. 7.210/74), o caos no qual se encontra o sistema penal 

no Brasil são sobejamente conhecidos por especialistas e pesquisadores que atuam na 

área. São problemas inclusive abordados pela grande imprensa em matérias analíticas. 

A repetição dos fatos não tem alterado o quadro. Ao contrário, o passar do tempo e a 

inexistência de políticos na área da Justiça vem exacerbando os problemas. O resultado 

dessa situação e o agravamento de outros fatores fizeram da prisão o que a sua própria 

clientela denominou a “universidade do crime.”116 

A prisão constitui-se em um local não só de exercício da violência, pelas 

formas através das quais o convívio social é partilhado, mas também como um local de 

produção e reprodução da violência. 

Mister se faz, procurar-se investigar e desvendar o complexo intrincado das 

relações sociais entre população carcerária, mediado pelas práticas institucionais e as 

práticas cotidianas, ou seja, do dia-a-dia dos internos. 

Ora, analisemos a prisão para concebermos a sua evolução, desde os 

primórdios, e encontraremos fatos que nos levam a crer, serem instituições, que, na 

verdade, estão pouco preocupadas em recuperar um criminoso para devolvê-lo ao grupo 

social do qual faz parte. 

De fato, são largamente conhecidos os espancamentos, as torturas, os maus–

tratos, a precariedade das condições de vida e de trabalho, a ausência de assistência 

jurídica e social, as arbitrariedades de toda sorte, os suplícios que embrutecem e tornam 

os tutelados das prisões seres desumanizados. Por serem instituições muito antigas, e 

apesar dos grandes reformadores procurarem esclarecer a sua real finalidade, em 

debates  que  se  perpetuam  na  história  passada e presente, e conseqüentemente futura,  

                                                           
116 Myriam Mesquita Pugliase de Castro. Ciranda do Medo. Controle e Dominação no Cotidiano da 

Prisão. Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vol. 1, n. 2. Brasília. p.49. 
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ainda encontramos cárceres que fogem totalmente do que chamamos de racional. No 

interior de cada um deles, reina o medo e a violência em suas formas mais primitivas.  

Menos conhecidas são as formas sutis de violência, constitutivas mesmo de 

rede de relações sociais que atravessa sujeitos posicionados de modo diferente na 

estrutura social da prisão.  Trata-se de formas pouco acessíveis à visibilidade pública e 

que, por isso, somente podem ser desvendadas pelo olho inquiridor de quem pesquisa.  

Refere-se a mecanismos, estratégias, táticas tanto de controle da massa 

carcerária, por parte da equipe dirigente, quanto da construção de experiências: a de 

dominação e sujeição daqueles que vivem sob tutela e abrigo da prisão. Estão presentes 

em gestos, em olhares, em atitudes, em silêncios, em cautelas, como magistralmente nos 

mostra  FOUCAULT, quando afirma que  

“prisão é menos recente do que se diz quando se faz datar seu 
nascimento dos novos códigos. A forma-prisão preexiste à sua 
utilização sistemática nas leis penais. Ela se constitui fora do aparato 
judiciário, quando se elaboraram, por todo o corpo social, os 
processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-los 
espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo, e o 
máximo de forças, treinar seus corpos, codificar seu comportamento 
contínuo, mantê-los numa visibilidade sem lacuna, formar em torno 
deles um aparelho completo de observação, registro e notações, 
constituir sobre eles um saber que se acumula e se centraliza. A forma 
geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis, 
através de um trabalho preciso sobre seu corpo, criou a instituição-
prisão, antes que a lei a definisse como a pena por excelência.”117  

No interior da prisão, a teia de relações sociais se assemelha a um 

caleidoscópio. Existe uma hierarquia que monta uma ordem social sui generis uma vez 

que o encarceramento possibilita a construção de uma experiência. Essa experiência, 

construída no encarceramento, vai trazer novas situações às quais o indivíduo precisa se 

adaptar para sobreviver. Estas não dizem respeito somente à dominação do sistema, mas 

ao convívio com os companheiros. As regras do sistema estão dadas, mas as do 

convívio cotidiano ele precisa descobrir. 

 

                                                           
117 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 207. 
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Verifica-se que a construção da experiência no sistema penal implica na 

escolha de estratégias de sobrevivência.  

O modelo foucaultiano, que se tornou hegemônico para questões dessa 

natureza, dá conta da dominação exercida nos presídios através do exercício do poder, 

da formação dos corpos dóceis, do adestramento e da disciplina.  

Continua FOUCAULT a dizer que “a obviedade da prisão se fundamente 

também em seu papel, suposto ou exigido, de aparelho para transformar os indivíduos. 

Como não seria a prisão imediatamente aceita, pois é só o que ela faz, ao encarcerar, ao 

retreinar, ao tornar dócil, ao reproduzir, podendo sempre acentuar um pouco todos os 

mecanismos que encontramos no corpo social? A prisão seria, pois, um quartel um 

pouco estrito, uma escola sem indulgência, uma oficina sombria, mas, levando ao 

fundo, nada de qualitativamente diferente. Esse duplo fundamento – jurídico-econômico 

por um lado, técnico-disciplinar por outro – fez  a prisão aparecer como a forma mais 

imediata e mais civilizada de todas as penas. E foi esse duplo funcionamento que lhe 

deu imediata solidez. Uma coisa, com efeito, é clara: a prisão não foi a primeira  

privação de liberdade a que se teria dado uma função técnica de correção. Ela foi desde 

o início uma “detenção legal” encarregada de um suplemento corretivo, ou ainda uma 

empresa de modificação dos indivíduos que a privação de liberdade permite fazer 

funcionar no sistema legal. Em suma, o encarceramento legal, desde o início do século 

XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação técnica dos 

indivíduos.”118  

A dominação, com várias nuanças, tanto é aparente quanto invisível, sendo 

praticada por agentes institucionais, como ocorre entre a população carcerária. Na 

articulação dessas formas, parece residir o segredo de uma ordem que funciona pelo 

avesso. 

Consubstanciando todos os aspectos da vida dos sentenciados em um único 

espaço, a prisão constitui o local onde se realiza a nova ordem que nega qualquer 

possibilidade de ressocialização para reintegração do indivíduo à sociedade.  

                                                           
118 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 209. 
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Embora existam a Vara das Execuções Penais e a Coordenadoria dos 

Estabelecimentos Penitenciários do Estado, aos quais estão subordinados os presídios, 

estes possuem autonomia nas suas práticas cotidianas que escapam às esferas 

superiores. É um mundo onde se vislumbra a zona cinzenta entre o legal e o ilegal, na 

qual se estabelecem as práticas de dominação. 

Para FOUCAULT, “a técnica penitenciária e o homem delinqüente são de 

algum modo irmãos gêmeos. Ninguém creia que foi a descoberta do delinqüente por 

uma racionalidade científica que trouxe para as velhas prisões o aperfeiçoamento das 

técnicas penitenciárias. Nem tampouco que a elaboração interna dos métodos 

penitenciários terminou trazendo à luz da existência “objetiva” de uma delinqüência que 

a abstração e a inflexibilidade judiciária não podiam perceber. Elas apareceram juntas e 

no prolongamento uma da outra como um conjunto tecnológico que forma e recorta o 

objeto, que aplica seus instrumentos. E é dessa delinqüência, formada nos subterrâneos 

do aparelho judiciário, ao nível das “obra vis” que a justiça desvia os olhos, pela 

vergonha que sente de punir os que condena. É ela que se faz presente agora nos 

tribunais serenos e na majestade das leis;  ela é que tem que ser conhecida, avaliada, 

medida, diagnosticada, tratada, quando se proferem sentenças. É ela agora, essa 

anomalia, esse desvio, esse perigo inexorável, essa doença, essa forma de existência, 

que deverão ser considerados ao se reelaborarem os códigos. A delinqüência é a 

vingança da prisão contra a justiça. Revanche tão temível que pode fazer calar o juiz. Ë 

então que os criminologistas se impõem.”119  

As estratégias de dominação que fazem parte da estrutura autoritária da prisão 

perpassam de tal forma o cotidiano da instituição que os agentes penitenciários as 

incorporam como normais. Nesta prática, postergam o recuperar, que teoricamente 

deveria ser a função do sistema – e que apregoam como objetivo maior – para assumir 

as de vigiar e punir através das táticas das quais esses agentes se utilizam e o 

descompasso entre a palavra do sistema e a sua ação.  

Na rotina da vida carcerária existe nos estabelecimentos penais, o chamado 

período de isolamento. Começa, a partir desse ponto, a sua revolta, pois, para eles é este 

                                                           
119 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 226. 
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o pior momento da vida carcerária, em que ele mais precisa de companhia, pois entra 

numa vida diferente, na qual os medos e os mitos ditam as regras da sobrevivência. É 

neste exato momento que começa o embrutecimento do preso: ele está privado de 

qualquer forma de convívio. Nesta região sombria, começa a dominação dos fortes 

sobre os fracos, do Estado sobre o indivíduo. Ao que ponderam alguns, tratar-se da 

primeira tortura aplicada no cárcere, conseqüentemente, a psicológica. Como bem 

assimilou o grande filósofo que escreveu Vigiar e Punir, “a prisão, essa região mais 

sombria do aparelho de justiça é o local onde o poder de punir, que não ousa mais se 

exercer com o rosto descoberto, organiza silenciosamente um campo de objetividade em 

que o castigo poderá funcionar em plena luz como terapêutica e a sentença se inscrever 

entre os discursos do saber. Compreende-se que a justiça tenha adotado tão facilmente 

uma prisão que não fora, entretanto filha de seus pensamentos. Ela lhe era agradecida 

por isso.”120  

Os presos podem, inclusive não ter sofrido todas as provas, mas as conhecem, 

viu os outros passarem, foi amedrontado e atormentado por elas. Nas suas ações mais 

cotidianas ele sabe a quem deve obedecer.  

Em relação à dominação do sistema, o preso, no decorrer do tempo, vai 

aprendendo como se portar e como enfrentá-lo; sabe inclusive o “preço” a pagar pelas 

infrações cometidas. O que ocorre é que a equipe dirigente tem seus mecanismos de 

controle e exercício do poder e que esses ultrapassam, em vários aspectos, a esfera 

legal. 

O sistema inviabiliza, nesse sentido, qualquer possibilidade de solidariedade 

entre a população carcerária.  

Em detrimento das práticas ilegais no interior dos presídios, logo se passou a 

perceber que a prisão, em sua realidade e seus efeitos visíveis, foi denunciada como “o 

grande fracasso da justiça penal.”121 

 

                                                           
120 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 227. 
121 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 234. 
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Está evidente que a detenção provoca a reincidência; “depois de sair da prisão, 

se tem mais chance que antes de voltar para ela, os condenados são, em proporção 

considerável antigos detentos.”122  

Face aos tratos dispensados no interior dos cárceres, a prisão não pode deixar 

de fabricar delinqüentes. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem. 

Que fiquem isolados nas celas ou que lhes seja imposto um trabalho inútil pelo qual não 

encontrão utilidade, é de qualquer maneira não “pensar no homem em sociedade; é criar 

uma existência contra a natureza inútil e perigosa.”123 Queremos que a prisão eduque os 

detentos, mas um sistema de educação que se dirige ao homem pode ter razoavelmente 

como objetivo agir contra o desejo da natureza.  

A prisão fabrica também delinqüente, impondo aos detentos limitações 

violentas: ela se destina a aplicar as leis, e a ensinar o respeito por elas; ora, todo o seu 

funcionamento se desenrola no sentido do abuso de poder arbitrário da administração, 

corrupção, medo, e incapacidade dos guardas.  

“O sentimento de injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das 
causas que mais podem tornar indomável seu caráter. Quando se vê 
assim exposto a sofrimentos que a lei não ordenou nem mesmo 
previu, ele entra num estado habitual de cólera contra tudo o que o 
cerca; só vê carrascos em todos os agentes da autoridade; não pensa 
mais ter sido culpado; acusa a própria justiça.”124  

Quanto à “universidade do crime”, sabe-se que a prisão favorece a organização 

de um meio de delinqüentes, solidários entre si, hierarquizados, prontos para todas as 

cumplicidades futuras.125 Nada impede o seu crescimento fora dos objetivos ditos pelos 

legisladores quando da interpretação dos dispositivos legais existentes que ressaltam a 

recuperação dos sentenciados. Não se pode esquecê-los, fazendo com que o sistema 

deixe influir sobre todos a dominação institucional como também dos companheiros de 

infortúnio. 

                                                           
122 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 234. 
123 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 235. 
124 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 235. 
125 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 235. 
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O próprio Estado não dispensa assistência a seus familiares, que sofrem por 

extensão a aplicação da pena de seus parentes presos. O abandono e a falta de 

acompanhamento sócio-psicológico leva nossos apenados a aumentarem, ainda mais, 

sua revolta, passando a considerar-se vítimas da própria sociedade, sem refletirem sobre 

as práticas delitivas, aplicadas contra o grupo social do qual foi afastado. Criam-se 

indivíduos que jamais voltarão ao caminho da sociabilidade. Ainda conforme 

FOUCAULT, “as prisões fabricam indiretamente delinqüentes, ao fazer cair na miséria 

a família do detento.”126  

 

4. Controle Estatal sobre a aplicação da Tortura nos Presídios da Paraíba 

É conhecida a Lei das Execuções Penais, sob o n. 7.210/84, a qual se encontra 

em vigor. Existe, também, o Decreto Estadual, regulamentando a vida dos aprisionados 

dentro dos presídios estatais, estabelecendo normas de conduta para os 

institucionalizados e os detentos. Aplicam-se, concomitantemente, dispositivos de 

fiscalização e coibição aos agentes de segurança, quando, investidos do Poder Estatal, 

dispensam maus tratos aos aprisionados. 

A legislação descrita acima é clara e objetiva, porém, descumprida por todos os 

que administram, direta ou indiretamente, estes estabelecimentos. 

Nos últimos anos, encontramos na mídia estadual local, fatos narrados do seu 

descumprimento, em que os administradores e seus comandados, aplicam 

procedimentos tidos como torturas aos vigiados, sob sua custódia. A corrupção ali 

existente é do conhecimento de todos, sem que nenhuma atitude seja tomada em 

combate a tão horrenda prática. São diretores e agentes que mudam de função e de 

órgãos administrativos, após denúncias pelos familiares dos aprisionados, sem, 

entretanto, haver conseqüências legais tomadas que venham a inibir a prática da tortura 

nos cárceres. 

                                                           
126 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987 p. 236. 
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A Secretaria da Cidadania e Justiça, da qual a Coordenadoria do Sistema 

Penitenciário do Estado é subordinada e vinculada, apesar dos esforços empregados no 

combate das torturas, nada tem conseguido no passar dos anos, em face de 

descaracterização, por parte do Ministério Público, quando do oferecimento da 

denúncia, peça exordial para a apuração do delito, que transforma as acusações 

recebidas como sendo crime de lesão corporal e não de tortura.  

Constata-se que, desde a publicação da Lei de Tortura, nenhuma denúncia 

contra os que praticam tal crime, encontra-se em tramitação nas Varas Criminais do 

Estado, embora seja fato comum no noticiário local e até mesmo por ciência própria 

como também em depoimentos de presos e seus familiares a existência de delitos dessa 

natureza.  

Os medos, mitos e castigos que envolvem os que declinam tal assunto é 

tamanho que vêm a prejudicar a instrução de qualquer procedimento dessa espécie, 

onde transferências e até mesmo demissões restringem a ação dos que desenvolvem 

trabalhos sócio-educativos no cárcere, como também o seu afastamento das funções 

exercidas. 

Organismos como a Pastoral Carcerária, a Arquidiocese e o Conselho dos 

Direitos Humanos no Estado, apesar das várias denúncias, nada tem podido fazer em 

proteção aos direitos constitucionais dos aprisionados. Primeiro, a sociedade, longe dos 

problemas intermuros, fica insensível ao problema, aplicando o provérbio “longe dos 

olhos, longe do coração”, ou ainda por considerarem as sanções aplicadas insuficientes 

para reparar o mal praticado contra o grupo social. Em segundo lugar vem a 

possibilidade de que o apenado contribuiu para que lhe fosse dispensado todo aquele 

tratamento. Esta contribuição feita pelo condenado, parte da idéia de que se justifica a 

tortura quando o condenado dá causa. 

Dizendo assim, observamos que a tortura é a prática social solidamente 

incorporada à nossa tradição cultural. A tortura praticada nesse setor constitui modos, 

hábitos e doutrina entre nós. A sociedade não se sensibiliza nem um pouco com os 

torturados, desde que sejam pobres, marginalizados, negros, suspeitos da prática de 

crimes, prisioneiros. O que nos importa? Se estivermos diante de um bandido, de 
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alguém que praticou um delito, daquele responsável por crimes graves, tudo se passa 

como se a tortura não fosse tão grave assim. Normalmente, nesses casos, nem tortura ela 

é. Graças à colaboração dos nossos Promotores e Juízes, a tortura de um marginal será, 

quando muito, “lesões corporais” e, não raro, “abuso de autoridade”. O que na verdade 

ocorre é que sendo praticada contra marginais ela se justifica, perguntam logo “o que 

ele fez?”. Como se, pelo fato de o detento ter cometido qualquer deslize no interior do 

cárcere, fosse legítimo se torturar para reprimir ou impor dominação. 

Ainda podemos enfocar os fatos de que a perda do poder por parte dos que 

ocupam função estatal leva-os a impor linhas de conduta, pela pressão, com a finalidade 

de manter a ordem interna no ergástulo público.  

A legislação em vigor estabelece que a Execução Penal tem por objetivo, 

dentre outros, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 

e do internado. Cria-se nesse ponto o dilema de que não cumprem a Lei aqueles que 

procuram agravar a situação dos presos, sem cumprir com o objetivo do dispositivo, 

estabelecendo-se a chamada “universidade do crime”, pela revolta dos que precisam ser 

ressocializados. 

Nasce, após reclamações da própria administração presidiária, um dispositivo 

legal, destinado aos condenados, com princípios e finalidades bem definidos. Este 

advento é a Lei de Execução Penal.127 

Encontramos elevada interpretação da composição do sistema carcerário nas 

suas exposições de motivos, defendida pelo então Ministro de Estado da Justiça, Sr. 

Ibrahim Abi-Ackel, quando relata os motivos determinantes da existência de tal 

legislação, estabelecendo parâmetros e criando mecanismos para o tratamento do 

aprisionado. 

Na prisão, os condenados possuem todos os direitos assegurados pela Lei que 

não foram atingidos pela sentença aplicada, não podendo haver distinção entre eles, de 

qualquer natureza - racial, social, religiosa ou política, devendo o Estado recorrer à 

cooperação da comunidade. 

                                                           
127 Lei  n. 7.210, de 11 de Julho de 1984. 
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Objetiva-se, então, à constitucionalidade da iniciativa da União para legislar 

sobre as regras jurídicas fundamentais do regime penitenciário, de molde a instituir no 

País uma política executiva.128 

Em relato, justifica o Ministro que foi essa a posição sustentada no relatório da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída em 1975 na Câmara dos Deputados, para 

apurar a situação penitenciária do País. Acentua, ali, que a doutrina evoluíra no sentido 

da constitucionalidade de um diploma federal regulador da execução, alijando, assim, 

argumentos impugnadores da iniciativa da União para legislar sobre as regras jurídicas 

fundamentais do regime penitenciário.129  

Após longos anos, e vencida a crença histórica de que o direito regulador da 

execução é de índole predominantemente administrativa, deve-se reconhecer, em nome 

de sua própria autonomia, a impossibilidade de sua inteira submissão aos domínios do 

Direito Penal e do Direito Processual Penal. Passa para uma administração fora do 

aparato judiciário a manutenção e custódia dos aprisionados, sem, contudo, perder-se o 

controle judicial sobre a evolução no cumprimento da pena aplicada contra os 

condenados, envolvidos que está o poder estatal, pela recuperação daqueles 

considerados “excluídos” do grupo social.130 

O Art. 1º contém duas ordens de finalidades: a correta efetivação dos 

mandamentos existentes nas sentenças ou outras decisões, destinadas a reprimir e a 

prevenir os delitos e a oferta de meios, pelos quais os apenados e os submetidos às 

medidas de segurança venham a ter participação construtiva na comunhão social. 

Com o texto ora proposto, desaparece a injustificável diversidade de tratamento 

disciplinar a presos recolhidos ao mesmo estabelecimento, aos quais se assegura 

idêntico regime jurídico, acrescido o fundamento de que com a declaração de que não 

haverá nenhuma distinção de natureza racial, social, religiosa ou política, o projeto da 

isonomia, comum a nossa tradição jurídica. 

                                                           
128 Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, n.3. 
129 Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, n.7. 
130 Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, n.10. 
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Esta legislação determina a criação de uma Comissão Técnica de Classificação 

com atribuições específicas para elaborar o programa de individualização e acompanhar 

a execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos. Cabe-lhe propor as 

progressões e as regressões dos regimes, bem como as conversões que constituem 

incidentes de execução resolvidos pela autoridade judiciária competente.  

O trabalho a ser desenvolvido pela Comissão Técnica de Classificação não se 

limita, pois, ao exame de peças ou informações processuais, o que restringiria a visão do 

condenado a certo trecho de sua vida, mas não a ela toda. Observando as prescrições 

éticas, a Comissão poderá entrevistar pessoas a requisitar às repartições ou 

estabelecimentos privados elementos de informação sobre o condenado, além de 

proceder a outras diligências e exames que reputar necessários, principalmente se a 

dignidade do apenado está sento preservada, sem abusos ou arbítrios da administração. 

A assistência aos condenados e aos internados é exigência básica para se 

conceber a pena e a medida de segurança como processo de diálogo entre os seus 

destinatários e a comunidade. Esta poderá ser efetivada através de organizações não-

governamentais, devidamente reconhecidas e autorizadas, para dar acompanhamento 

aos aprisionados e distribuir-lhes a assistência necessária. Esse elo do preso com a 

comunidade não poderá ser desprezado, isolando-se totalmente o preso do grupo ao qual 

ele pertence e voltará a conviver quando recuperado, reeducado. Alguns países adotam, 

além do diploma legal regulador da execução, lei específica sobre o processo de 

reintegrar à vida social as pessoas liberadas do regime penitenciário. 

A legislação vigente enfrenta de maneira adequada a tormentosa questão da 

disciplina. Consagra o princípio da reserva legal e defende os condenados e presos 

provisórios das sanções coletivas ou das que possam colocar em perigo sua integridade 

física, vedando, ainda, o emprego da chamada cela escura (Art. 45 e §§). 

Estão eliminadas as formas pela qual o sistema disciplinar, quase sempre 

humilhante e restritivo, é atualmente instituído nos estabelecimentos prisionais. Abole o 

arbítrio existente em sua aplicação. Introduz disposições precisas, no lugar da 

regulamentação vaga e quase sempre arbitrária. Dá a definição legal taxativa das faltas. 

Prevê as regras do processo disciplinar, assegura a defesa e institui o sistema de 
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recursos. Submete, em suma, o problema da disciplina, a tratamento legislativo 

científico e humanizado.131 

Diante de tantos problemas decorrentes da não fiscalização do sistema 

penitenciário, mesmo instituído pelo dispositivo legal que são órgãos da Execução 

Penal, O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, 

o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o 

Patronato e o Conselho da Comunidade, segundo a distribuição feita pela própria 

legislação. Ou seja, não estão sozinhos, possuem meios e controle efetivo sobre as 

práticas ali existentes. Vê-se que, após a arrecadação dos dados objeto do presente 

estudo, o corporativismo existente no meio, entre aqueles que detém o poder é superior 

ao que se reclama pelo cumprimento dos direitos humanos dos aprisionados, como dito 

anteriormente, afinal trata-se de criminosos, párias, assassinos, ladrões, desclassificados. 

As atribuições pertinentes a cada um de tais órgãos foram estabelecidas de 

forma a evitar conflitos, realçando-se, ao contrário, a possibilidade da atuação conjunta, 

destinada a superar os inconvenientes graves, resultantes do antigo e generalizado 

conceito de que a execução das penas e medidas de segurança é assunto de natureza 

eminentemente administrativa.132 

Diante das dúvidas sobre a natureza jurídica da execução e do conseqüente 

hiato de legalidade nesse terreno, o controle jurisdicional, que deveria ser freqüente, 

tem-se manifestado timidamente para não ferir a suposta “autonomia” administrativa do 

processo executivo. 

Até mesmo no tocante à população carcerária o texto legal é incisivo ao 

declarar que “o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura 

e finalidade”.133  

Em seu corpo, a legislação estabelece que a violação da regra sobre a 

capacidade de lotação é punida com a interdição do estabelecimento,  a  ser determinada  

                                                           
131 Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal. n. 84. 
132 Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal. n.88. 
133 Art. 85 da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984. 
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pelo juiz da execução (inciso VIII, art. 65), embora saibamos que em todo o país o 

problema da superlotação dos presídios é evidente, aglomerando seres humanos como 

se fossem, simplesmente, estocagens de objetos e não de pessoas com um objetivo 

determinado: a ressocialização. 

A Lei prevê, igualmente, a sanção a ser imposta às unidades federativas, 

consistente na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinadas pela União, a 

fim de atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança.134 

 Vencidas quatro décadas, durante as quais vigorou o regime penal-processual-

penitenciário, amoldado ao pensamento e à experiência da Europa do final do século 

passado e do começo deste, abriu-se, com a lei mencionada, uma generosa e fecunda 

perspectiva. Apesar de inspirado também nas modernas e importantes contribuições 

científicas e doutrinárias, que não têm pátria, o sistema ora proposto não desconhece 

nem se afasta da realidade brasileira. Precisamos apenas fazer com que a legislação seja 

cumprida, afastando de vez essa cultura irracional de punir-se além da aplicação da 

pena, com a aplicação dos suplícios e/ou torturas, como medida de controle 

administrativo, em face de perda do poder de gerir os presídios do nosso Estado, 

exercendo uma dominação terrorista contrária à política internacional de proteção aos 

direitos humanos. 

    

5. Análises quantitativas e qualitativas dos dados coletados 

O Estado da Paraíba, com seus 223 municípios, com uma população de cerca 

de 3.500.000 de habitantes e sua Capital, hoje com aproximadamente 1.000.000 de 

moradores na sua região metropolitana, (João Pessoa, Santa Rita, Bayeux e Cabedelo), 

vive, no grave contexto dos problemas nacionais, seus problemas carcerários locais. 

Com o surgimento da pena de prisão, pareceu-nos ouvir, em 1787, RUSH135 

dizendo:   “Só   posso   esperar   que  não  esteja  longe  o  tempo  em  que  as  forças,  o 

                                                           
134 Art. 203,§4, da Lei n. 7.210, de 11 de Julho de 1984. 
135 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 15-16. 
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pelourinho, o patíbulo, o chicote, a roda, serão consideradas, na historia dos suplícios, 

como as marcas da barbárie dos séculos e dos países e como as provas da fraca 

influência da razão e da religião sobre o espírito humano”.  Ou, ainda, no dizer de VAN 

MEENEM tempos depois, ao abrir o segundo congresso penitenciário, em Bruxelas, 

quando lembrou o tempo de sua infância como sendo numa época remota: “Vi o solo 

semeado de rodas, de forcas, de patíbulos, de pelourinhos; vi esqueletos horrendamente 

estendidos sobre as rodas.”136  

No decorrer de tantos anos, o Poder Público sofre o vício crônico de se negar a 

combater os problemas sociais pelas causas.  

A superpopulação carcerária é conseqüência direta, mas não única, de alto 

índice de criminalidade, notadamente nas grandes e médias cidades, influindo o fato de 

que este alto índice é resultante de um complexo de causas sociais.  

O Brasil é considerado a 11ª economia mundial, mas quanto à qualidade de 

vida de sua gente, ocupa o humilhante 83º lugar. Essa brutal diferença entre ricos e 

miseráveis faz, com que o Brasil se torne o campeão mundial de desequilíbrio social, 

perdendo apenas para alguns países da África. 

Esse quadro é agravado ainda mais, uma vez que em todo o país, registram-se 

práticas de torturas, de certo modo misteriosas.  

Esse trabalho pretende levantar, mesmo que sucintamente, como as práticas de 

torturas estão presentes em nosso cotidiano. Estas práticas passam a ser percebida por 

grandes segmentos de nossa população como questões que não lhes dizem respeito e, 

até certo ponto, como aspectos necessários para conter a violência dos “perigosos”. 

Desde que aplicadas aos “diferentes”, “marginais” de todos os tipos, tais práticas são na 

realidade aceitas, embora, não defendidas publicamente. Como bem colocou e abordou 

o assunto COIMBRA, no Seminário Nacional sobre a Eficácia da Lei de Tortura, 

promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em 

Brasília-DF, de 30 de novembro a 1º de dezembro de 2000, “é comum ouvirmos a 

seguinte pergunta quando se fala de tortura: ‘mas, o que ele fez?’”. Acrescentando que 

                                                           
136 Foucault, Michel. Vigiar e Punir. História da Violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1987, p. 16. 
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“apesar da não-defesa pública, a omissão e mesmo a conivência por parte da sociedade 

fazem com que tais práticas dispositivos se fortaleçam no nosso cotidiano.”137  

A tortura foi, e continua sendo, não só apoiada, mas defendida, embora de 

forma menos enfática publicamente. Ora, não temos mais os suplícios públicos em que 

se aplicava a Lei de Talião, mas temos, pelo silenciamento de uns e aplausos de outros 

uma nova lei emergindo e funcionando eficazmente. Uma nova lei de talião que, ao 

arrepio das leis vigentes nos paises “civilizados” e com o beneplácito e estímulo de suas 

autoridades, é aplicada a todos os pobres, porque suspeitos e, portanto, considerados 

culpados. 

Em vários casos de torturas que eclodem ao conhecimento coletivo, 

“constituem uma pequeníssima amostra do rosário de mistérios e dolorosos sofrimentos 

de nossa população carcerária, vinculada a nossa sociedade, como parte dela. Aquela 

mesma sociedade de onde saem os criminosos, os governantes, os educadores, os 

santos, os futuros encarcerados.”138 

O problema carcerário na Paraíba ou em qualquer parte do Brasil e do mundo 

surge, dentre outros fatores, da superpopulação carcerária. Hoje, temos no complexo 

prisional do Estado, uma população carcerária da ordem de 5.036 presos, alojados em 

12 presídios, fora hospitais penais e delegacias policiais. Desse quadro, 

aproximadamente 1.000 presos estão encarcerados em caráter provisório, onde 4.036, já 

se encontram cumprindo pena, com sentença transitada em julgado. 

Verifica-se que dessa população, dentro do universo e da amostra analisada, a 

existência de condenados do sexo masculino destaca-se em relação ao feminino. Onde 

95% são homens e 5% são mulheres. Esse dado torna-se muito significativo se acoplado 

com outros índices da pesquisa, estudado mais adiante. Como se vê no quadro a seguir.  

 

 

 

                                                           
137 Coimbra, Cecília Maria Bouças. Tortura no Brasil como Herança Cultural dos Períodos Autoritários. 

CEJ n. 14. Brasília. 2001. p.5-13. 
138 Piedade Junior, Heitor. A vitimização pelo Sistema Carcerário. A realidade do Rio de Janeiro. Revista 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vol.1. n.3. 1994. p.81-100. 
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Emerge da estatística que existe discriminação na prática da tortura no interior 

dos cárceres, em razão da raça do apenado. Tal fato se revela quando encontramos uma  

grande incidência dos suplícios entre os pós-condenados de cor negra, números 

significativos na ordem de 45% contra 3% e 4% de mestiços e brancos, sendo que 48% 

não sabiam determinar a sua etnia. Esse indicador provém, com clareza, do forte 

preconceito cultural e histórico a que  pessoas consideradas não brancas são submetidas, 

fato bastante compreensível, uma vez que as minorias são sempre mais vulneráveis no 

juízo da incriminação, da política, da justiça e da sociedade como um todo. 

 

48%

45%

4%3% Não sabe

Negro

Mestiço

Branco

Cor

 
 

 
Outro fator relevante na nossa análise deve-se ao número de condenados, com 

faixa etária entre 18 e 31 anos de idade. É  simplesmente alarmante: 68%.  

Essas pessoas, como sabido, encontram-se na universidade da ociosidade e do 

crime. Pode-se, porventura, aguardar dessa população jovem um projeto de futuro? 

Evidente que não, pois seu futuro é aquele presente sem qualquer estímulo de 

ressocialização. 
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Essa questão tem assolado todo o país. Não se sabe, ao certo, as razões que 

levam nossos jovens, ainda nos verdores da adolescência, a cometerem crimes, 

enveredando por caminhos tortuosos e de difícil retorno.  

37%

31%

17%

9% 5% 1%
18 a 24

25 a 31

32 a 38
39 a 45

Acima de 45

Não sabe

Idade

 

 
Dos presos do sistema carcerário da Paraíba, 44% exerciam ocupação 

profissional de baixa renda, assim considerada aquela com salário inferior ao mínimo, 

quando foram presos ou condenados. Trabalhavam regularmente 72%. No entanto, não 

tinham Carteira de Trabalho (CTPS) assinada, desempenhando atividades como, 

agricultor, braçal, vigilante, vendedor, ambulante, lavador de carros etc. E, de todo esse 

universo de pessoas que trabalhavam quando cometeram o crime, 44%, ganhavam, no 

máximo, um salário mínimo, sendo que muitos deles sequer percebiam um salário. 

 

1% 64%

35%
01 a 05 salários

06 a 10 salários

Não sabe

Renda familiar

 

 

Quando se conhece a situação de pobreza em que se encontra o povo brasileiro, 

notadamente aquelas pessoas que constituem as classes menos favorecidas 

economicamente, entende-se porque a grande maioria dos presos não possui advogados 

particulares. E esse mesmo estado de miserabilidade, explica, em parte, o fato de que 

49% dos presos estão condenados por crimes contra o patrimônio (furto: art. 155 e 

roubo: Art. 157, ambos do Código Penal), situação que deve ser confrontada 

conjuntamente a outras causas (anti-) sociais, trazidas ao texto em estudo. 
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Apenas 37% dos pós-condenados cumprem pena pela prática de crimes contra 

a vida (homicídio: Art. 121 do Código Penal), enquanto que 13% dos apenados 

cumprem pena por tráfico de drogas (Art. 12 da Lei de Entorpecentes). 

Uma das práticas ilícitas que ocorrem com alto índice de freqüência na 

sociedade, sobretudo no mundo dos negócios, é o estelionato (Art. 171 do Código 

Penal). No entanto, devido provavelmente à cifra oculta da criminalidade, classificado 

em nosso estudo como outras práticas delituosas, apenas 1% dos presos cumpre pena 

por este tipo de delito, conforme gráfico. 

49%

13% 37%
0%1% Contra a vida

Contra o patrimônio

Tóxicos

Outros

Não sabe

Natureza do crime

 
 

Temos, ainda, um percentual de 66% dos apenados como solteiros, 28% 

casados, 3% de viúvos e o mesmo índice para divorciados ou separados. Outro valor 

estatístico que merece, doravante, reflexão e estudos sociológicos seria as razões que 

elevam, consideravelmente, o número de solteiros ao cometimento de delitos. 

 

28%

3% 3%

66%

Solteiro

Casado

Separado/divorciado

Viúvo

Estado civil

 
 

Constatação alarmante foi o fato da verificação da hipótese proposta em nosso 

estudo, quando ali se tabulam dados que, acreditamos, somente o campo sociológico 

poderá responder, em face da evidência comprovada da prática da tortura e o 

conhecimento popular dos fatos acrescidos da não rejeição de que se pratique a tortura 
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nos presídios da Paraíba. Estimávamos encontrar valores correspondentes a 15% de 

torturados em nossos presídios, afirmação contida em noticiários locais e algumas 

denúncias obtidas através de familiares à Pastoral Carcerária de Campina Grande, cuja 

presidente, a Irmã Carolina, da Ordem das Vicentinas, relatou o fato através de relatório 

consubstanciado à então prefeita de Campina Grande, Sra. COZETE BARBOSA, dando 

ciência de uma oficiosa investigação ali realizada. Outro relatório bastante mencionado 

na mídia local, apresentado pela Dra. MARIA DAS NEVES DO EGITO, Juíza das 

Execuções Penais da Comarca de João Pessoa, capital do Estado, encaminhado à 

Procuradoria Geral, foram os fatos inicialmente usados para estimarmos o percentual 

acima descrito.  

 

Exacerbados foram os índices encontrados relativos à prática de tortura no 

interior dos presídios do Estado. Num flagrante desrespeito à lei em vigor, foram 

encontrados percentuais, diante dos quais estudiosos das ciências criminais ficarão 

escandalizados. Dos condenados, 61% são vítimas de tortura no interior dos cárceres. 

Esses dados revelam que dezenas, centenas de práticas, notadamente tipificadoras do 

crime de tortura, ficam no mais absoluto esquecimento e seus autores, na total 

impunidade, não ocupam nenhuma cela do sistema carcerário estadual. 

 

39%

61%

Não 
Sim

Já foi vítima de tortura dentro do presídio?

 
 

E essa impunidade se dá, em grande parte, porque a “lei do silêncio”, imposta 

expressa ou tacitamente à vítima do medo em apontar seus autores, ou a certeza da 

indiferença ou impotência do Poder, constituem, por certo, verdadeiro desalento à 

população carcerária. Verifica-se que, dentro das indagações, 78% dos penados não 

sabem as razões da prática dos suplícios, 7% acreditam ser por sadismo, 5% por 
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disciplina, 8% por discriminação e apenas 2% para obter confissão dos atos praticados 

pela vítima da tortura no interior da prisão. 
 

7% 5%

2%

78%

8% Sadismo

Disciplina

Discriminação

Confissão

Sem motivo

Se afirmativa a resposta anterior, por quê?

 
 

 

Quando enfocada a problemática do conhecimento dos suplícios no cárcere, a 

grande maioria, 78%, afirma ter conhecimento de tais práticas, realizadas através de 

escolha livre, por celas, caracterizando, acentuadamente, o problema da discriminação 

(anti-) social. Apesar disso, o gráfico apresenta um percentual de 3% que preferiram não 

responder ao questionado, sob a alegação de descrença no sistema e represálias por 

parte das administrações dos presídios. Bastando verificar a resposta, quase unânime da 

indagação posterior.  

 

78%

19%
3%

Sim

Não

Não respondeu

Tem conhecimento de tortura aplicada a outros detentos?

 
 

   

Os meios e recursos utilizados pelos agentes na prática das torturas são os mais 

diversos. Partindo do cipó-de-boi (41%), cacetete (35%), eletrochoque (8%), asfixia 

(2%) e corda (1%), ainda esclarecendo que 13% afirmaram que todos os tipos de tortura 

são largamente aplicados no cárcere. Caracteriza-se total afronta a violação dos direitos 

humanos contra os aprisionados. 
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2%
13%

1%
8%

Cacetete

Cipó

Eletrochoque

Corda

Asfixia

Todos
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Na calada da noite e madrugada, verifica-se a incidência da prática dos 

suplícios da Paraíba. Celas são abertas e presos são levados com o único intuito de se 

praticar a tortura, totalizando um percentual de 69% dos torturados. Verifica-se pelo 

exposto, que não existe horário específico, embora sua maior incidência seja à noite, 

sobre o que se acrescenta o percentual de 16% dos aprisionados que responderam não 

haver horário certo. 

 

3%

51%

18%

16% 12% Manhã

Tarde

Noite

Madrugada

Não saber

Qual o horário de maior incidência?

 
 

Outro dado passível de análise é o fato de a grande maioria (81%) não haver 

denunciado a prática da tortura, contra si ou contra companheiros de infortúnio. Alegam 

os encarcerados que deixaram de denunciar por não acreditarem em providências legais 

pelos que representam o poder estatal, responsáveis por sua segurança. O fato torna-se 

mais alarmante diante desta afirmativa, pois que, esquecidos pela sociedade e entregues 

à sorte, descaracteriza-se a finalidade do sistema prisional, qual seja, recuperar, 

reeducar, e facilitar seu reingresso no grupo social. Sem mais acreditar nos que 

compõem o sistema prisional, temem represálias contra si, até mesmo pelos seus 

colegas de celas. Dos apenados, 13% não denunciaram porque acreditam tratar-se de 

“norma da casa”, necessária para o “controle” interno dos presos (puro 
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desconhecimento dos seus direitos) e 6% afirmaram haver denunciado o fato às 

autoridades sem, contudo, haver obtido sucesso. 
 

 

6%
13%

81%

Sim

Não

Negou-se a
responder

Caso tenha sofrido a tortura, houve denúncia?

 
 

 

Pelo quadro abaixo se vê que os apenados se negam a  identificar a quem 

procuraram  para denunciar a prática da tortura. Os responsáveis pelo recebimento das 

denúncias dos aprisionados, segundo quase a totalidade dos presos, ou seja, 92% da 

população, depois de tomado conhecimento da tortura aplicada nos presídios, afastam-

se, deixam os presos sem nenhuma segurança na informação fornecida, podendo estes, 

inclusive, sofrer castigos ainda maiores, como por exemplo: serem novamente 

torturados; transferidos ou até mesmo “sofrer um acidente fatal” na própria cela.   

A par disso, 1% afirma que procurou o próprio juízo das Execuções Penais, 2% 

comunicaram o fato à família, 4% relataram o fato à direção da casa correcional e 1% 

fez chegar o fato à imprensa local. Sem esquecer, vale salientar, que até mesmo as 

famílias dos torturados, quando se rebelam em defesa de seus parentes, sofrem 

restrições e, até mesmo, ameaças dos responsáveis torturadores. 

Basta confrontar as respostas obtidas no gráfico anterior com as apresentadas 

pelo gráfico seguinte, para se chegar à conclusão da falência total do sistema prisional, 

pela própria descrença dos que ali se encontram, com a finalidade de receber tratamento 

adequado para sua volta salutar à sociedade, sem, contudo, deixar de “pagar” pelos 

delitos cometidos, como sanção do direito positivo.   
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Colocados os dados acima, os aprisionados demonstram a sua preocupação 

com o possível vazamento das informações colhidas e, depois de análise, conclui-se que 

os castigos, os mitos e os medos inseridos na cultura prisional e, no nosso entender, 

assimilada pelos que compõe o sistema, determinam a impunidade na prática da tortura 

no interior dos cárceres paraibanos. Sem a segurança de poder receber proteção pela 

denúncia dos suplícios sofridos, ou ainda de serem denunciados pelos que deveriam, por 

força do ofício dar-lhes condições de recuperação e não de revolta, responderam à 

questão que temem represálias 66% dos presos.  

Outros presos (1%), responderam que eram merecedores do castigo imposto 

além da pena recebida, numa passividade e aceitação descabida, como se a tortura fosse 

uma complementação da sua pena. 9% apontaram como razão de não denunciarem a 

tortura a descrença no sistema prisional, por conhecimento da finalidade real da prisão, 

acreditando apenas na possibilidade de sair (pela fuga ou pelo cumprimento da pena 

imposta) e, caso voltem a delinqüir, ter mais “sorte” e não ser pego. Entretanto, 24% 

dos entrevistados não souberam opinar as razões pelas quais não se denunciam os 

suplícios praticados.  

E mais, outros apenados, em comentários paralelos, afirmaram tratar-se, como 

dito anteriormente, “norma da casa”, levando a entrevistadora a reportar-se ao estudo da 

“dominação”, onde o poder estatal, numa flagrante ilusão, precisa transformar os 

aprisionados em “corpos dóceis”. 
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Após relatos dos pós-condenados, apesar de não serem objetos do presente 

estudo, relatos estes que aos poucos nos levavam ao âmago de revolta e indignação, 

encontramos situações pertinentes à ausência de técnica e mínimas condições de 

higiene, de reciclagem do comportamento do interno, bem como tantos outros pontos 

negativos. Alheios a um projeto de reinsersão social, contribuem, por certo, para o 

agravamento do problema carcerário, levando homens e mulheres à revolta, chegando 

até mesmo a esquecer as razões determinantes do seu aprisionamento, passando a 

condenar o Estado, deixando de ser culpado para ocupar a posição de vítima.  

A experiência de dois séculos de pena privativa de liberdade veio demonstrar a 

falência de sua filosofia correcional, tão bem expressos nas palavras do estudioso 

PIEDADE JÚNIOR, quando diz textualmente: “Tem-se dito que o problema da prisão é 

a própria prisão e aos problemas comuns de todas as prisões, somam-se, ainda, aqueles 

que são comuns às prisões brasileiras – as superpopulações carcerárias, decorrentes do 

alto índice de criminalidade; a ociosidade, fruto da ausência de uma política de não 

credibilidade no trabalho de presos; a promiscuidade, somatório de outras causas à 

generalizada falta de educação e higiene que acompanha, desde a infância, as camadas 

sociais menos favorecidas, que num percentual muito alto vão ser as vítimas do sistema; 

e, dentre outros mais, o terrorismo que se instalou no sistema carcerário, proveniente do 

poder paralelo ali existente.”139 

Diante dessa visão, conclui-se que “a prisão só se presta para realimentar 

valores negativos nos indivíduos que ali cumprem pena”.140 Fatos comprovam que essa 

                                                           
139 Piedade Junior. Heitor. A vitimização pelo Sitema Carcerário. A realidade do Rio de Janeiro. Revista 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vol.1. n.3. 1994. p.81-100. 
140 Piedade Junior. Heitor. A vitimização pelo Sitema Carcerário. A realidade do Rio de Janeiro. Revista 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vol.1. n.3. 1994 .p.81-100. 
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“metodologia” aplicada no interior das penitenciárias do estado, no Brasil como um 

todo e até mesmo no mundo, é altamente vitimizatória. 

No dizer de PIEDADE JUNIOR: “à pena privativa de liberdade devem os 

estudiosos encontrar medidas educativas substitutivas ou alternativas, no todo ou em 

parte. Mas o que se deseja prioritariamente é que ao lado dessa busca, a tais 

substitutivos ou alternativos, se possa implantar uma filosofia, na busca de 

ressocialização do condenado, permitindo-lhe ser ele o principal agente de sua redenção 

social”.141 

Não podemos, pois, transformar o pós-condenado em vítima do próprio sistema 

pela utilização de suplícios no interior dos cárceres. 

A tortura está aqui comprovada. A pesquisa mostra que os Direitos Humanos 

dos aprisionados são violados sem que o Estado se preocupe em identificar os 

torturadores e aplicar-lhes a pena devida. Com este comportamento transforma o 

culpado em vítima, perdendo, assim, a finalidade dos afastamentos (prisões) necessários 

aos que praticam crimes no meio social, criando a revolta interior e contribuindo para  o 

agravamento dos outros fatores que contaminaram nosso sistema penitenciário, tais 

como: rebeliões, formação de associações criminosas e de assistência aos próprios 

presos, pelos próprios presos, como CV, e PCC, entre outros.  

Assim, o objetivo do nosso estudo foi cumprido, resta, portanto, apontar meios 

de solução para o problema, o que faremos no capítulo seguinte.  

 

 

 

 

                                                           
141 Piedade Junior, Heitor. A vitimização pelo Sitema Carcerário. A realidade do Rio de Janeiro. Revista 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vol.1. n.3. 1994. p.81-100. 



 

 
 
  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em que pese a condenação generalizada dos métodos de tortura, por todos os 

povos, conseqüência da “Era de Direitos” em que vivemos, vemos que na atualidade, 

malgrado um ou outro esforço, muitos são os países que ainda praticam ou toleram a 

tortura de pessoas indefesas, sem nenhuma justificativa ou qualquer fundamento de 

ordem normativa.  Tal procedimento, por razões muito óbvias, é desconhecido na 

maioria das vezes, pois sua divulgação, mesmo em países ditos democráticos, é evitada, 

e assim os organismos internacionais que cuidam dos direitos humanos não têm 

informações nem acesso aos torturados. 

Há quem considere o fato de o ser humano sofrer forma deliberada de 

tratamento desumano, degradante ou cruel, com a finalidade de produzir sofrimentos 

físicos ou morais, tão antigo que já faz parte do inconsciente coletivo do homem “poço 

de mesquinhez e más intenções”, “lobo do próprio homem”, no dizer do grande filósofo 

utilitarista Thomas Hobbes.  Uma vez praticada a ação, o torturador se transtorna diante 

do efeito da desmoralização infligida. “Quem repete a tortura, quatro ou mais vezes, se 

bestializa, sente prazer físico e psíquico tamanho que é capaz de torturar até as pessoas 

mais delicadas da própria família.”142 

A dominação, submissão, humilhação, intimidação, aterrorização, punição ou 

assassínio de prisioneiros políticos ou comuns têm por objetivo levar a uma 

fragmentação do corpo e da mente e transformar o torturado num objeto nas mãos do 

torturador, levando aquele a admitir tudo quanto for sugerido por este, o que é 

especialmente intolerável nos dias de hoje. Justamente quando a maioria dos povos 

subscreve o reconhecimento e defesa dos direitos humanos e a dignidade do ser

                                                           
142 Brasil Nunca Mais, Um relato para a história. Arq. de São Paulo. Pref. D. Paulo Evaristo Arns. Vozes. 

14.ed. 1986. p.288. 
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humano, esses direitos estão sendo mais flagrantemente suprimidos e violados no 

mundo inteiro. 

A doutrina dos direitos humanos, hoje consagrado e internacionalizado, nada 

mais é do que uma versão da doutrina direito natural. 

Em estado de natureza em que viveriam os seres humanos, se não existisse 

sociedade, seriam eles plenamente livres e dotados de direito decorrentes de sua 

natureza: direitos naturais. O surgimento da sociedade legitima a idéia do fato social, 

que para estabelecer a vida em sociedade exige o sacrifício que é a limitação do 

exercício dos direitos naturais, vez que não podem todos ao mesmo tempo exercer todos 

os seus direitos naturais sem que daí advenha a balbúrdia, o conflito. O Pacto Social 

prescinde de um documento escrito. Entretanto, nada proíbe que seja reduzido o termo, 

em texto solene. Tal documento o século XVIII cuidou de formalizar, tratando-se da 

Declaração de Direitos. 

É fato inquestionável que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 

10 de dezembro de 1948, colocou as premissas para transformar também os indivíduos 

singulares e não mais apenas direito de todas as gentes, mas o direito de todos os 

indivíduos.  

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa 

de novas liberdades contra velhos poderes, e nascida de modo gradual, não todos de 

uma vez e nem de uma vez por todos: a liberdade religiosa é um efeito das guerras de 

religião. As liberdades civis, da luta dos parlamentos contra os soberanos absolutos. A 

liberdade política e as liberdades sociais, do nascimento, crescimento e amadurecimento 

do movimento de trabalhadores assalariados, dos camponeses com pouca ou nenhuma 

terra, dos pobres que exigem dos poderes públicos não só o reconhecimento da 

liberdade pessoal e das liberdades negativas, mas também a proteção do trabalho contra 

o desemprego os primeiros rudimentos de instrução contra o analfabetismo, depois a 

assistência para a invalidez e a velhice, todas elas carecimentos que os proprietários 

podiam satisfazer por si mesmos. 
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A primeira geração de direito corresponde aos direitos de liberdade, ou em 

não-agir do estado, ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos de 

segunda geração, geraram hoje os chamados direitos de terceira geração, ainda 

excessivamente heterogêneos e vagos. Todavia, o mais importante deles é o 

reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído 

evoluiu-se às exigências da sociedade e já se aproximam dos direitos de quarta geração, 

referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá 

manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo. 

Para BOBBIO, “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, 

hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los, dotando-os de condições para 

uma mais ampla e escrupulosa realização dos direitos proclamados.”143 Conclui-se que, 

depois de definir a tortura como crime próprio, o restrito artigo 1o da Convenção da 

ONU – assim como o também nestes moldes delimitador o artigo 2o  da Convenção 

Interamericana de 1.985 – o próprio tratado internacional de 1.984, derivado das Nações 

Unidas, ratificado e promulgado pelo Brasil, e, de acordo com a concepção mista, 

incorporado no ordenamento jurídico nacional, com status de norma constitucional, não 

impede qualquer instrumento internacional ou Legislação Nacional que contenha ou 

possa conter dispositivos de alcance mais amplos. 

Como dito, a Convenção Interamericana pertinente ao assunto também é 

restritiva ao conceituar a tortura apenas como delito próprio, mas deixa a salvo a 

Convenção da ONU, de 1984, por força de seu artigo 16. 

Assim, as próprias normas constitucionais, decorrentes de Tratado 

Internacional de Prevenção e Punição da Tortura, incorporada como cláusula pétrea na 

Constituição Federal Brasileira144, contém uma ressalva relativa à sua interpretação, 

tornando constitucional a Lei nº 9.455/97, ao permitir que a legislação nacional edite 

dispositivos de maior alcance, de maior abrangência, visando o tratamento legal 

adequado e justo frente a este crime grave. A Lei de 1.997, relativa à prática da tortura, 

não agiu de maneira diferente à permitida pelo artigo 1o, da Convenção da ONU, norma  

                                                           
143 Bobbio, Noberto. A era dos Direitos. Rio de Janeiro. Editora Campus. 1992. p.30-1. 
144 Piovesan, Flávia. Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. Max Limonad. 4.ed. p.112. 
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esta constitucional. O que obedece à Constituição não pode ser declarado 

inconstitucional. 

E, mesmo que se tentasse achar um eventual conflito entre o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, neste caso, ditados pelas Convenções 

mencionadas, e, o Direito Interno Brasileiro, esquecendo-se do teor integral do artigo 1o, 

da Convenção de 1984, ou mesmo, considerando-se como conflituoso o fato de esta 

última Convenção conter a referida ressalva, não encontrada no outro Ato Internacional 

de 1985, também ratificado pelo Estado Brasileiro, apela-se para o entendimento de 

PIOVESAN: “na hipótese do eventual conflito entre o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e o Direito Interno, adota-se o critério da prevalência da norma mais favorável 

à vitima. Em outras palavras, a primazia é da norma que melhor proteja, em cada caso, 

os direitos da pessoa humana.”145 

Como a Convenção da ONU (1984) é mais benéfica à vitima de tortura, por 

descrever, da mesma maneira que a Convenção Interamericana pertinente datada de 

1985, o delito de tortura como próprio, mas permitir que seu conceito seja ampliado por 

legislação nacional ou outro Acordo Internacional, deve-se permanecer entre tais 

documentos e interpretar-se pela existência de conflito em função da ressalva 

determinada.146 

Do mesmo modo, no que se refere à descrição típica da Convenção de 1985, a 

Lei nº 9.455/97 é mais benéfica, por permitir  que o funcionário público – assim como 

qualquer pessoa – seja o autor do crime de tortura, ao prever a possibilidade de 

configuração de tal prática delituosa como “comum”. 

Isso impede que o torturador que não pertence aos quadros da Administração 

esteja isento de responsabilização caso venha a torturar alguém, circunstância que 

poderia ocorrer se considerada inconstitucional a Lei Federal de 1997. 

 

                                                           
145 Tal critério de prevalência do direito mais favorável á vítima deve ser adotado no caso de conflito 

entre dois tratados ratificados pelo Brasil. 
146 Cf. artigo 1o da Referida Convenção Internacional de 1984. 
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Tal diploma legal, de forma mista, prevê a devida responsabilização do 

torturador funcionário público, torturador do qual ela mesma exige outras condições 

especiais, diversas das existentes em função do desempenho público, criando outros 

tipos penais próprios, bem como prevê a punição daquele torturador que age praticando 

a conduta delitiva, classificada como tortura, sem, no entanto, ter usado de qualquer 

condição especial necessária para isso. 

Por ser mais abrangente e atender ao artigo 1o da Convenção da ONU, que 

possui status de norma constitucional, a Lei Federal n.º 9.455/97 é, além de 

constitucional, mais benéfica à vitima. Pois, sendo mais abrangente, tem mais chances 

de punir efetivamente o criminoso, prevalecendo assim, se alegado eventual conflito 

frente à Convenção Interamericana de 1985. 

A nosso ver, a lei editada sobre a tortura se apresenta superior a seus modelos, 

especialmente às legislações da  Grécia  e  da  Espanha.  Em nossa lei, qualquer cidadão 

é autor, sujeito ativo de crime de tortura, enquanto em boa parte dos países, é crime 

próprio: só o funcionário público pode cometê-lo; entre nós, se cometido por 

funcionário público, esse fato é agravante do crime. 

O estudo aqui abordado disse respeito à relação entre a tortura e a nossa própria 

herança cultural. Sugerimos, inicialmente, uma reflexão, feita a partir de uma análise de 

KANT, o qual fazia uma distinção entre a capacidade reflexiva e o intelecto. Para 

KANT, todos nós, seres humanos, somos inteligentes, porque a inteligência é essa 

capacidade operativa que temos de resolver problemas, dos mais simples aos mais 

complexos. Já a reflexão, segundo o filosofo alemão, diz respeito a um atributo distinto 

da inteligência, um atributo da razão, cuja característica fundamental é a de permitir aos 

seres humanos que se coloquem em questão. Por esse caminho, reflete aquele que é 

capaz de pensar o próprio pensamento.147 A reflexão é, para KANT, o olhar carregado de 

suspeição que direcionamos para as nossas próprias convicções.  

Também destacamos a contribuição de ARENDT, que apresenta influência no 

pensamento ocidental. Dentre as inúmeras reflexões surpreendentes e passagens 

                                                           
147 Rolim, Marcos. Tortura no Brasil como Herança Cultural nos Períodos Autoritários. CEJ. Brasília. N. 

14. 2001. p.5-13. 
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impressionantes de sua obra, há uma que nos parece muito pertinente aos objetivos da 

nossa reflexão. Trata-se de uma conclusão a que ela chega após uma observação 

empírica, dos interrogatórios feitos pelo Tribunal de Jerusalém, nos crimes de guerra 

praticados pelos nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial, em especial sobre Adolf 

Eichmann, quando afirma, com sua visão jornalística e não filosófica, que aquele 

homem, apesar de muito inteligente, era incapaz de refletir sobre seus atos, 

complementando com uma indagação o seu raciocínio: não seria a maldade o resultado 

da ausência de reflexão?148 

Para o conferencista MARCOS ROLIM, em palestra no Seminário Nacional 

sobre “A Eficácia da Lei de Tortura”, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal, em Brasília - 2002, caso ARENDT tenha razão, caso seja a 

firmação da filósofa procedente, então estaremos em maus lençóis. Pois que para ele a 

reflexão em nossa época parece ser, cada vez mais, da forma como emprega o conceito, 

um fenômeno em extinção. Diz ainda, que “as pessoas, na grande maioria, 

simplesmente não refletem”. 

Ora, seguramente, o papel desenvolvido nas sociedades modernas pelos meios 

de comunicação tem algo a ver com esse fenômeno. As comunicações em massa, 

impostas pela mídia à nossa sociedade, muitas vezes tidas como idéias verdadeiras, 

constituem um processo largamente inibidor da reflexão. Os comportamentos impostos 

ao nosso cotidiano pelas informações de massa, geralmente deturpados pela ausência de 

conhecimentos da política dos direitos humanos, levam os indivíduos do grupo social ao 

cometimento de práticas violentas, as quais são legitimadas culturalmente. Aquilo que 

está introduzido nessa tradição cultural não é separado para reflexão. É simplesmente 

reproduzido. 

Como esclarece ROLIM, a reflexão da qual devemos nos propor é a seguinte: 

“o que não nos horroriza na nossa tradição cultural? Será que fatos hoje que não nos 

horrorizam virão a serem considerados horrendos pelas nossas gerações futuras? Será 

que daqui a cem anos,  as próximas gerações não poderão olhar para nós com  o  mesmo  

                                                           
148 Rolim, Marcos. Tortura no Brasil como Herança Cultural nos Períodos Autoritários. CEJ. Brasília. N. 

14. 2001. p.5-13. 
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horror com o qual olhamos para o período da escravidão no Brasil em que os negros 

eram açoitados em praça pública?” E acrescenta, dizendo: “observo que a tortura é uma 

prática social solidamente incorporada à nossa tradição cultural, com a única diferença 

de que é tolerada, muitas vezes exigida, amparada culturalmente, a depender do perfil 

daqueles que serão vitimados.”149 

A tortura praticada em vários setores, e, nesse estudo, contra os pós-

condenados, constitui modos, hábitos e doutrina entre nós. 

Ao longo dos 500 anos do descobrimento, nunca tivemos no Brasil o tipo penal 

“torturar alguém”, porque os que compõem a classe social que fazem refeições diárias; 

têm carteira de trabalho assinada; freqüentam universidades, não se preocupam 

com este fato.  

Existe uma pergunta, partindo da reflexão acima proposta, que devemos fazer 

aos elementos de todo o grupo social: querem, realmente, banir a tortura do nosso país? 

Teremos coragem suficiente para punir os torturadores?  

No entender de NILTON JOÃO DE MACEDO MACHADO, a história da 

civilização demonstra que, para caracterizar a tentativa da humanidade coexistir em 

sociedade, estabeleceram-se leis e regras de conduta para serem seguidas por todos os 

seres humanos, as quais possuíam destinatários certos e generalizados: as camadas mais 

baixas e desprovidas do corpo social. Tais leis, na realidade, revelaram-se como 

instrumento para que as classes dominantes atingissem seus objetivos.  

Neste caminhar da humanidade, as fontes bibliográficas servem para 

possibilitar a compreensão dos motivos pelos quais determinadas práticas que um dia 

eram lícitas, institucionalizadas, passaram depois a ilícitas e criminalizadas, como a 

tortura. 

Partimos do ano de 1946 com a erradicação definitiva da tortura em nossa 

cultura, quando veio ao mundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem que, em 
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seu artigo V, já proclamou, sem definições, que “ninguém será submetido à tortura ou a 

tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.  

A corrida pela extirpação dessa horrenda prática veio se acelerando, e novos 

documentos surgiram para fortalecer a idéia de que a tortura não deve mais ser exercida 

pelos povos da humanidade. Comissões e Conselhos são criados no intuito de se obter 

maior fiscalização no seu combate. Precisamos atender essas reivindicações partindo de 

reflexões das quais somente com a absorção dos “direitos humanos” poderemos 

erradicar o sofrimento físico imposto aos que são vitimados. 

Todos os aparatos estatais, internacionais e nacionais, estão voltados para o 

recebimento de mudanças sócio-culturais, em que se vêem horizontes menos funestos, 

onde as mudanças estruturais e instrumentais pedem espaço. 

O desenvolvimento humano está correlacionado com a descoberta de que 

precisamos refletir sobre nossas atitudes e atos, evitando, conseqüentemente, a 

manutenção da prática da tortura, seja de que forma for, sem tentar justificar sua 

existência, principalmente quando disseminada nas classes menos favorecidas, como no 

caso dos pós-condenados. 

Ressalta ARAGÃO que “o desafio atual é de caráter mundial e nos atinge a 

todos por igual, exigindo uma resposta comum, um acordo global, sendo os problemas 

essencialmente os mesmos de todo o mundo, estando indissoluvelmente ligados entre 

si.”150 

Os sinais de mudança aos poucos aparecem. Já encontramos, na Lei Maior 

brasileira, em vigor, dispositivo protegendo a dignidade da pessoa humana como um 

dos fundamentos da República Federativa, constituída em Estado Democrático de 

Direito. (art. 1º, III). Contempla, igualmente, um vasto elenco de direitos e garantias 

fundamentais, dentre os quais se encerram os direitos à vida, à liberdade e a proibição 

da tortura e de tratamento desumano ou degradante (art. 5º, caput e inc. III).  
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O indivíduo preso continua a ser sujeito de direitos não suspensos em virtude 

da sentença ou da lei. Daí a ele se aplicarem, em sede de execução da pena, todas as 

preceituações especificadas para o direito e processo penal, inclusive no que diz respeito 

à Lei de Execuções Penais e ao próprio decreto estadual que regula a matéria. 

No plano internacional, o Brasil ratificou diversos instrumentos, dentre eles a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos, que consagram o direito à vida, à integridade e liberdade pessoal, 

honra e dignidade, a par de inúmeras outras garantias judiciais e que integram o 

ordenamento jurídico brasileiro em nível constitucional. 

Destaque-se, outrossim, que na esfera infraconstitucional, a Lei de Execução 

Penal (Lei 7.210/84), em inteira consonância com a vigente Constituição, proclama e 

assegura ao condenado todos os direitos não restringidos pela condenação ou pela lei, e 

impõe, a todas as autoridades, o respeito à integridade física e moral dos condenados e 

presos provisórios. 

O grande desafio está em implementar os ideais e em fazer cumprir as 

garantias asseguradas, tanto pela Constituição como pela Lei ordinária, já que, 

convenhamos, a dissociação entre a previsão legislativa e a realidade é gritante. 

É evidente que a invocação da finalidade da execução penal, qual seja a de 

“proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado”, afigura-se inocente e irreal.  

Tem-se entendido, hodiernamente, que a natureza da pena é retributiva, 

preventiva e de ressocialização. A pena atua, simbolicamente, como castigo, como 

“resposta” do Estado ao ato infringente da lei, cometido pelo agente, retirando do meio 

social, impedindo-o de delinqüir. Possui, ainda, a finalidade de educação, recuperação e 

ressocialização, pendentes, pois, à humanização além da simples punição.  

A pena jamais reeducou, não recupera e muito menos ressocializa o indivíduo 

preso. No máximo pode amestrá-lo quando não o piora. 
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O fracasso das chamadas ideologias de reeducação, ressocialização, 

readaptação, recuperação e reinsersão, mostra-se no desumano sistema carcerário, em 

que vários fatores influenciam para a inexistência da consideração pela dignidade dos 

presos. 

Por vezes, o dinheiro significa a possibilidade de regalias no interior das 

prisões. Como lembra GALIANO151 “Se se compara, o inferno de Dante parece coisa da 

Disney”.  

A deterioração das nossas prisões, em todo o Estado da Paraíba, tem sido 

também certificada, através de denúncias de várias organizações não governamentais, 

que relatam de maneira enfática, em relatórios oficiosos, as torturas e os maus tratos 

sofridos pelos condenados.  

A constatação desta realidade tem conduzido os mais preocupados com a 

efetivação das garantias e direitos fundamentais do homem a pugnar por alternativas à 

prisão, porque, é público e notório, o sistema penitenciário está falido. 

Não é fácil, mudar-se uma cultura de violência, do só mandar e do só receber, 

do aceitar e entender que só a violência com aplicação da tortura é solução para o 

controle dos aprisionados. A humanização do Direito Penal precisa não apenas inovar 

concepções, como renovar conceitos e objetivos finais, frente a realidades novas e 

conceitos novos, decorrentes da mutação permanente do existir social. Faz-se, portanto, 

imprescindível transformar, inovar e renovar. 

A prisão sempre foi, é e sempre será uma instituição total. Ela é deteriorante e 

degradante. Favorece o aprendizado de novas técnicas criminosas e cria seus próprios 

valores. Nela, está em vigor a chamada “Lei do Cão”, resultado do fenômeno da 

prisionização. 

A tarefa do profissional do sistema deve ser, acima de tudo, a de evitar a 

desagregação do condenado, fazendo-se necessária a condução de profunda reforma da 
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vida cotidiana da prisão: ela não deve reforçar a estigmatização social de que fica 

acometido o apenado.  

O apenado é portador de direitos fundamentais como também de deveres 

perante o Estado, de maneira que qualquer  limitação  aos seus  direitos  deve  encontrar  

seu pressuposto na Constituição. É sempre bom ressaltar “prisioneiros são só isso: 

prisioneiros, e não animais.”152 Foram considerados culpados de crimes e pagam por 

isso. É preciso garantir que a sociedade brasileira, ao privá-los da liberdade, não os 

prive da dignidade humana.  

Permita-nos sonhar, para predizer um outro mundo possível, onde justiça, 

liberdade e dignidade humana, mais do que eloqüência de discurso, constitua, 

verdadeiramente, os pilares da sociedade; onde a privação da liberdade seja medida rara 

e excepcional, e a prisão seja local bem diferente do que é hoje, mero depósito de 

pessoas. 

Para falarmos nas urgências sociais no respeito ao ordenamento jurídico de 

combate à tortura, verifica-se que esta é presente, tanto na esfera internacional, através 

das convenções e pactos dos quais nosso país faz parte, quanto, na já devidamente 

regulamentada a nível estatal (Brasil), pela lei 9.455/97.  

É lei e não pode o individuo pertencente ao grupo social descumpri-la sob 

nenhuma hipótese. Assim, procura-se dar o tratamento necessário à prevenção do 

combate à tortura nos presídios da Paraíba. 

Partindo de uma perspectiva médica, se poderá definir, como um conjunto de 

medida encaminhadas para evitar a aplicação e desenvolvimento como também a 

propagação de enfermidades decorrentes da prática dos suplícios, mantendo e 

promovendo a saúde, limitando as enfermidades que dela poderá se originar. 

Observando por esta perspectiva, deparamo-nos com três possíveis níveis de 

prevenções, aplicando aqui o entendimento de JEAN-MICHEL DIEZ: “a prevenção 
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prima-ria, que é aquela que se propõe a combater as causas; a prevenção secundária, que 

se refere a diagnosticar precocemente a existência ou não de tortura, o mais rapidamente 

possível; a prevenção terciária, que se refere ao conjunto de medidas para reduzir as 

seqüelas e as incapacidades deixadas pela tortura.”153 

A questão da prevenção é saber como evitar que a tortura seja utilizada ou 

praticada, fundamentada sobre a ilegalidade e a proibição sem reservas da prática da 

tortura, quer praticada pelos agentes detentores de poder estatal, quer por outro 

condenado, mostrando a obrigatoriedade no cumprimento da norma existente que 

classifica a tortura como crime. Evitando que seja contestada o respeito ao seu 

cumprimento, é uma das soluções para prevenir este ato, hoje banalizado e praticado em 

todas as esferas do nosso país.  

Deve-se, pois, condenar o autor da violação, combater a impunidade e proteger 

as vítimas. Poderá o Estado criar mecanismo, através do surgimento de órgãos próprios 

para elucidar, investigar e levar ao banco dos réus o responsável, direta ou 

indiretamente, pela prática da tortura. 

Nesse sentido, a tarefa da sociedade civil em defender a implantação de normas 

e princípios internacionais e nacionais que proíbam a tortura é muito importante. Com 

efeito, a proibição da tortura é um dever de que não podemos nos recusar. E quando 

falamos “nós”, referimo-nos a todo o grupo social, pois somos responsáveis também 

pelos fatos existentes no interior dos presídios, pois, apesar de tomar-se conhecimento 

das práticas de torturas, não nos preocupamos com aqueles que deveriam ali estar com o 

único objetivo de se terem pesados os erros cometidos e serem reeducados para voltar 

ao grupo, do qual fazem parte.  

Em nenhum caso poderão ser invocadas circunstâncias excepcionais como 

justificativa para a prática de tortura no interior dos cárceres. 
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Numerosos instrumentos normativos regionais e internacionais afirmam a 

proibição da tortura. Esses instrumentos ocorreram dentro do período de                    

1948-1986.154  

A proibição da tortura está amplamente considerada como uma regra do jus 

cogente, ou seja, direito das gentes, uma norma de aplicação para toda a comunidade 

internacional. “Está fadada a ser parte do direito consuetudinário, aplicável a todos os 

estados soberanos, sem levar em conta que eles sejam levados ou não a tomar parte de 

um instrumento internacional no concreto, porque a tortura que se condena é hoje 

aplicada no âmbito universal.”155 

A ação estatal de combate à tortura poderá se implantar em três níveis: a 

obrigação de respeitar-se à proibição da lei de tortura; a obrigação de proteger uma 

pessoa de ser torturada; e a obrigação de garantir o direito de que qualquer pessoa está 

livre de sofrer tortura. 

a) Obrigação de respeitar a lei de tortura  

Esta requer que os Estados se abstenham de cometer atos de tortura no 

âmbito de sua jurisdição, punindo-se o autor, a tentativa e a cumplicidade na 

participação da tortura. Isto já existe no nosso país por força da lei vigente. Só falta 

investigar e punir os culpados. 

 

 

                                                           
154 A condenação universal à prática da tortura deu-se através da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (art. 5o), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art.7o), estabelecendo que 
ninguém será submetido à tortura ou a tratamento cruel, desumano ou degradante. A Assembléia 
Geral da ONU, em 9 de dezembro de 1975, reiterou essa determinação através da Declaração sobre a 
Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes. Mais tarde, em 10 de dezembro de 1984, adotou a ONU a Convenção Contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes”, aprovada, ratificada pelo Brasil e 
promulgada pelo Decreto n. 40, de 15 de fevereiro de 1991. Por último, em âmbito regional, a 
Organização dos Estados Americanos - OEA., em 9 de dezembro de 1985, aprovou a “Convenção 
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura”, aprovada, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo 
Decreto n. 98.386, de 9 de dezembro de 1989. Após esses compromissos internacionais, o Brasil, 
afinal, através da recente Lei n. 9.455. de 7 de abril de 1997,  pune autonomamente as várias 
modalidades de tortura, prevendo os crimes e as penas respectivas. 

155 Diez.Jean-Michel. As Propostas no combate a Tortura. CEJ. Brasília. n.14. 2001. p.78-84. 
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b) Obrigação de proteger uma pessoa de ser torturada. 

É necessário que os Estados tomem medidas severas para assegurar que os 

direitos individuais sejam respeitados, ficando na responsabilidade direta do Estado essa 

obrigação, garantindo-se procedimentos para impedir a tortura das pessoas privadas de 

sua liberdade, através de órgãos que operem no terreno da prevenção; garantindo-se 

direitos fundamentais nos quais se pretenda proteger os indivíduos contra a tortura, bem 

como o direito dos interessados para que seja acompanhado e assistido por familiares ou 

amigo de sua escolha; o direito de acesso a um advogado; o direito a um exame médico 

realizado por um médico de sua confiança. Por último, e não menos importante, a 

Associação para a Prevenção da Tortura (APT), aconselha e sugere que uma garantia de 

procedimento efetiva para a prevenção da tortura e dos maus tratos, consiste na 

implantação de um processo de denúncias por meios do qual as denúncias se dirijam a 

um organismo independente da autoridade de custódia. A investigação sobre a prática 

de atos de tortura é obrigação do Estado e a ONU, através da CCT, dispõe que os 

Estados devem, através das autoridades competentes, proceder a uma investigação 

pronta e imparcial sempre que haja motivos razoáveis pra crer que dentro de sua 

jurisdição se tenha cometido um ato de tortura. 

c) Obrigação de garantir o direito de que um indivíduo esteja livre da tortura.  

A formação profissional do pessoal encarregado da aplicação da lei, seja 

esta civil ou militar, do médico e dos funcionários públicos e outras pessoas que possam 

participar da custódia e do tratamento de qualquer pessoa submetida à detenção ou 

prisão, é de responsabilidade do Estado. Deste modo, é necessário que o Estado 

imponha a infra-estrutura e os recursos materiais, necessários para a implantação desta 

obrigação, em largo prazo, no combate e na prevenção da tortura e dos maus tratos. 

 

d) A obrigação de combater a impunidade 

O Estado tem a obrigação de respeitar e garantir o respeito aos direitos 

humanos e requer que se tome medida efetiva contra a impunidade.  
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e) O direito de reparação e compensação 

A reparação e compensação é outra obrigação do Estado na prevenção da 

tortura e consiste em se fazer valer os direitos de uma pessoa pela reparação e a 

compensação. Através da temática da responsabilidade, deve ser reparada a prática da 

tortura com uma indenização justa e adequada, promovendo inclusive a total assistência 

para que a vítima dos maus tratos ou tortura recupere sua condição anterior no tocante 

as suas capacidades físicas, mentais ou intelectuais, garantindo-se que não se repita tal 

prática. 

 f) Mecanismo de Controle 

O Mecanismo de Controle aplicado deve ser efetuado pelo órgão 

responsável, com visitas e inspeções, em intervalos regulares independentes, não 

anunciados e sem restrição a todo o centro de detenção. Estes são meios muito 

importantes para prevenir a tortura, unidos a outros organismos, tais como Comissão de 

Direitos Humanos, Pastoral Carcerária, e outros que venham a querer ou sejam 

convidados a participar, de forma que sejam fiscalizados quanto aos procedimentos 

aplicados contra os aprisionados, prevenindo, assim que se pratique a tortura no interior 

dos cárceres.  

Em conclusão, podemos apontar que a prevenção à tortura exige um 

compromisso ativo do Estado, posto que a maioria das violações são conseqüências da 

ação estatal. A prevenção exige uma instrução nas leis e no sistema legal do mesmo 

Estado. Mas não podemos esquecer que as violações são resultados diretos da ação do 

próprio Estado. Isto requer uma penetração no coração do sistema de poder de controle 

do Estado. A prevenção das violações dos direitos humanos necessita convencer o 

Estado a combinar aspectos fundamentais e suas relações com o problema. Pode ser 

uma tarefa difícil, porém mais difícil se torna se não existir uma relação de confiança 

entre as partes interessadas.  

Precisamos tirar, efetivamente a Paraíba como também o Brasil do “banco dos 

réus” diante da comunidade internacional, em razão das constantes denúncias da 
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constatação de violação  desses direitos no interior dos cárceres, os quais constam como 

infratores em relatórios, até mesmo de organismos internacionais.  

A sociedade precisa saber que os aprisionados fazem parte do grupo social e 

simplesmente não podem ser esquecidos, como sendo seres amorfos, banidos, 

segregados do conjunto, deixando que outros interesses venham a controlar a sua 

“recuperação” (CV, PCC etc.). A vigilância  efetiva  do Estado e da Sociedade é tão 

necessária no acompanhamento do apenado no cumprimento de sua reprimenda penal 

quanto a vontade de aplicar a função retributiva de vigiar e punir do Estado.  
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