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   EPÍGRAFE

“O  imperativo  de  não  torturar  deve  ser

categórico, não hipotético; tortura é um mal

absoluto, não relativo; não existem torturas

más e outras benéficas”.

(Ernesto Sábato)
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RESUMO

Desde a pré-história, o homem tem se utilizado da prática da tortura para as mais
diversas  finalidades,  seja  como  castigo,  obtenção  de  informações,  obtenção  de
provas, confissão do acusado, expurgação dos pecados religiosos, exemplo para os
demais  membros  de  determinada  sociedade,  ou  até  mesmo  mero  prazer  do
carrasco.  No Brasil,  as Instituições responsáveis pela Segurança Pública têm se
valido da prática da tortura desde o seu surgimento, com períodos em que seu uso
foi muito intenso. Dessa forma, existe a real possibilidade de ocorrer a prática da
tortura no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Nesse contexto o
presente estudo visa verificar se este crime repugnante realmente existe dentro da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Metodologicamente a pesquisa utilizou o
método indutivo como abordagem, com procedimentos históricos e estatísticos, se
desenvolvendo  com  base  na  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  objetivando
verificar se realmente ocorre a prática da tortura no âmbito da PMMT. A utilização de
dados provenientes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possibilitou a
coleta  das  variáveis  quantitativas  que  subsidiaram  de  forma  significativa  a
apresentação  e  discussão  dos  resultados,  bem  como  a  análise  confirmando  a
existência da prática da tortura dentro da PMMT, sendo necessária a capacitação
continuada dos policiais militares,  acompanhamento da saúde física e mental  do
policial,  além de mecanismos de fiscalização e controle mais rígidos e eficientes,
sejam eles internos ou externos.

Palavras-chave:  Tortura;  Capacitação  Continuada;  Obtenção  de  Informações;
Mecanismos de Fiscalização.



ABSTRACT

From pre-history, man has used the practice of torture for many different purposes,
either as punishment,  obtaining information, obtaining evidence, confession of the
accused,  religious purging of  sins,  an example for  other  members of  a particular
society,  or  even  mere  pleasure  of  the  executioner.  In  Brazil,  the  institutions
responsible  for  Public  Safety  have  been  using  the  practice  of  torture  from  its
inception,  with  periods  in  which  its  use  was  very  intense.  Thus,  there  is  a  real
possibility of torture occurs within the Military Police of the State of Mato Grosso. In
this context this study aims to verify that this loathsome crime does exist within the
Military Police of the State of Mato Grosso. Methodologically the research used the
inductive method as an approach, with historical and statistical procedures, based on
developing bibliographical and documental research, aiming to make sure that it is
the practice of torture within the PMMT. Using data from the Court of the State of
Mato Grosso has enabled the collection of quantitative variables that  significantly
subsidized the presentation and discussion of results and the analysis confirms the
existence of torture within the PMMT, necessitating ongoing training of military police,
monitoring the physical and mental health of police, and mechanisms of supervision
and control drives and more efficient, whether internal or external.

Keywords:  Torture,  Continuing  Training;  Collection  of  Information;  Oversight
Mechanisms.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, principalmente após a promulgação da Constituição

Federal de 1988 e a consequente redemocratização do Brasil, tem se tornado nítido

o  avanço  sócio-cultural  do  país,  o  qual  se  consubstancia  em  um  maior

questionamento e fiscalização sobre a atuação estatal.

Nesse contexto, ampliaram-se as denúncias contra policiais por abusos de

autoridade, corrupção, tortura, maus tratos, dentre outros crimes.

A legislação penal brasileira, além do Código Penal, onde estão tipificados

os  crimes  contra  a  pessoa,  contra  o  patrimônio,  contra  a  propriedade  imaterial,

contra a administração pública, dentre inúmeros outros, também possui uma vasta

gama de leis penais especiais.

Diante deste grande número de leis penais especiais que estão relacionadas

ao dia a dia do policial militar, o presente trabalho de iniciação na produção científica

se debruçará sobre a atuação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso frente à

lei nº 9.455/1997, a qual define os crimes de tortura. Este trabalho tem como objetivo

responder ao seguinte questionamento: existe tortura no âmbito da Polícia Militar de

Mato Grosso?

A partir desta pertinente indagação, procuraremos comprovar, por meio da

análise  de  dados  concretos,  se  a  tortura  existe  no  âmbito  da  PMMT.  Em caso

positivo,  será  observada  sua  proporção  em relação  ao  efetivo  total  de  policiais

militares, assim como também quanto ao efetivo atual dos Comandos Regionais da

PMMT.

Independente dos resultados alcançados nessa pesquisa, a incidência de

apenas  um caso  de  tortura,  é  suficiente  para  manchar  toda  a  Instituição,  como

ocorreu no mundialmente conhecido caso de Diadema-SP, em 1997, o qual será

abordado no presente trabalho. 

O enfoque na lei de tortura se dá em virtude de nossa Constituição Federal,

em seu artigo 5º, III, prever que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento

desumano  ou  degradante”1,  coadunando  com  as  diversas  Convenções

Internacionais de combate à tortura, às quais o Brasil aderiu.

1 BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 23.
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É público e notório o desgaste à imagem da secular Instituição Polícia Militar

de  Mato  Grosso  que  um  policial  militar  pode  causar  ao  ser  denunciado  ou

condenado pela prática do crime de tortura, seja ele cometido contra o cidadão em

conflito com a lei, ou até mesmo contra outros policiais militares durante instruções

em cursos de capacitação. 

O que dizer então do intenso sofrimento físico e mental causado a quem é

torturado, além do precoce encerramento da carreira do policial militar, já que além

do fato de poder ser preso, sua condenação culmina na perda do cargo ou função,

acarretando enorme prejuízo aos cofres públicos, haja vista o grande investimento

do Estado na formação deste policial, além da própria desestruturação familiar do

mesmo.

Faz-se necessário que os policiais militares aumentem o prestígio e respeito

junto à sociedade, pelo bem que fazem e podem fazer, e deixem de ser temidos pelo

mal  que  podem causar.  Para  tal  mister  o  Estado  deve  investir  em treinamento,

capacitação,  política  salarial  justa,  acompanhamento  psicológico,  para  que  os

policiais possam estar à altura das elevadas funções que lhes são confiadas.
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CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA TORTURA

1.1 A PRÁTICA DA TORTURA NA ANTIGUIDADE

Antes da análise da prática da tortura na atualidade, assim como também de

perquirir se a mesma ocorre no âmbito da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) é

imprescindível conhecer o significado da palavra tortura, sua definição jurídica e sua

origem e evolução no decorrer da História para que possamos compreender como a

sociedade tem se comportado diante da tortura através dos séculos.

De acordo com o dicionário Michaelis da língua portuguesa, tortura é:

1. Ato ou efeito de torturar. 2. Dobra, curvatura, volta tortuosa. 3. Angústia,
dor, sofrimento, suplício, tormento. 4. Tormento que se infligia a um acusado
para conseguir dele certas respostas ou denúncias. 5. Lance difícil; apertos.
6. Embaraços, esforço. 7. Tortuosidade.2

Já na definição jurídica, realizada pela festejada doutrinadora Diniz (2006), a

palavra tortura é definida como  “a) suplício do condenado; b) sofrimento físico e

moral infligido ao acusado para obter sua confissão ou alguma informação”.3

Desde a pré-história da humanidade o homem vive em grupos, momento

este em que começaram a surgir as primeiras regras de convivência. Nesta fase o

homem acreditava que as calamidades como terremotos,  epidemias,  inundações

eram  na  verdade  castigos  por  comportamento  negativo  do  grupo.  Diante  desta

realidade surge a figura do totem, assim definido por Coimbra (2002):

Insere-se,  por  conseguinte,  nos  primórdios  da  civilização,  pela
crença  da  magia  então  existente,  a  figura  do  totem,  de  poderes
extraordinários,  que  recaía  sobre  um  animal,  sobre  qualquer  força  da
natureza ou mesmo sobre uma planta. Também, em alguns povos, tal figura
recaía sobre o próprio antepassado do clã ou tribo, que era, também o seu
espírito protetor, mas que, de igual forma, castigava quem o ofendia. [...]
Aqueles  que  cultuavam o  mesmo  totem devotavam-lhe  grande  respeito,
com o cumprimento de obrigações, dentre as quais, se destacava o respeito
à vida e à integridade de todos os que se encontravam unidos ao totem. O
descumprimento de tais obrigações gerava graves castigos, nos moldes dos

2 MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2000, p. 
2088, v.2.
3 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 586, v.4.
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princípios místicos explicitados.  Assim,  pode-se afirmar que as primeiras
proibições e castigos advieram das relações totêmicas.4

Observa-se  nesta  fase  da  civilização  que  a  aplicação  do  castigo  estava

aliada à figura do misticismo e da religião, sendo comum a aplicação da pena de

morte.  No  entanto,  este  castigo  severo,  apesar  de  ter  sua  maior  finalidade  em

retribuir o mal causado, não ocorria somente na aplicação da pena, mas também na

persecução penal, Coimbra (2002) leciona que:

[...] a tortura foi uma importante instituição na antiguidade, definida como ‘o
tormento que se aplicava ao corpo,  com o fim de averiguar a verdade’,
sendo que sua base psicológica sedimentava-se no fato de que, mesmo o
homem mais mentiroso, tem uma tendência natural de dizer a verdade; e,
para  mentir,  há  a  necessidade  de  exercer  um  autocontrole,  mediante
esforço  cerebral.  Infligindo-lhe  a  tortura,  esse  tem  que  canalizar  suas
energias para a  resistência  à  dor,  culminando,  assim,  por  revelar  o que
sabe, no momento em que sua contumácia é debilitada, pelos tormentos
aplicados.  acrescente-se  que  os  graves  sofrimentos  impostos  aos
condenados na antiguidade, até mesmo como suplício prévio na pena de
morte, amoldam-se ao moderno conceito de tortura.5

Analisando o explicitado acima pode-se afirmar que a tortura existe desde os

primórdios da civilização, tendo nascido juntamente com a necessidade do homem

de exercer domínio sobre seu semelhante, sendo suas ações pautadas antes pelo

poder que pela razão. 

Apesar de a tortura existir desde o momento em que o homem passou a

viver  em  grupo,  foi  o  povo  grego  um  dos  primeiros  a  utilizar  a  tortura

sistematicamente, conforme lição de Coimbra (2002):

[...] o povo grego foi um dos primeiros a utilizar a tortura sistematicamente
na instrução criminal como meio de prova, e se destinava, como regra, aos
escravos, em face da concepção de que a dor por eles sentida substituía o
juramento que os seus senhores prestavam de dizer a verdade. Os homens
livres  não  eram submetidos  à  tortura,  salvo  se  fossem estrangeiros.  No
entanto  registra-se  a  prática  de  tormentos  em homens livres,  em várias
ocasiões, quando se tratava de crimes de Estado.6

Mesmo um povo que contribuiu sobremaneira para a cultura da humanidade

nas mais diversas áreas do conhecimento humano não se furtou à prática da tortura

4 COIMBRA,  Mário.  Tratamento  do  injusto  penal  da  tortura.  São  Paulo:  Editora  Revista  dos
Tribunais, 2002, p. 13-14.
5 Idem, p. 16-17.
6 Ibidem, p.18.
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como forma de subjugar seu semelhante. Importante se faz citar lição de Coimbra

(2002):

O fato de os gregos utilizarem-se da roda, do ecúleo, dos açoites e
do fogo para obterem a confissão dos torturados, leva a uma estupefação,
já que não se pode acreditar que um povo tão culto ‘em todas as artes que
enobrecem o homem, se embruteceu de propósito na parte em que mais se
deve ter cultura e sabedoria, a saber: a administração do justo’.7

Outra  das  principais  sociedades  do  mundo  antigo,  a  sociedade  romana,

também era fortemente influenciada por dogmas religiosos, onde o rei, no período

inicial  exercia  a  função  de  sacerdote.  Posteriormente  em 509  a.C.  a  República

sucedeu  à  monarquia,  onde  ocorreram períodos  em que  a  tortura  era  proibida,

conforme ensinamento de Coimbra (2002):

Agregue-se,  por  oportuno,  que,  por  ocasião  da  República,  se
extirpou dos procedimentos criminais todo ato que pudesse revelar qualquer
crueldade  e  que  atentasse  contra  a  segurança  dos  cidadãos  humanos.
Permitiu-se, até mesmo, que os réus, condenados pela prática de crimes
capitais, desterrassem, voluntariamente, a fim de evitarem a inflição da pena
de morte.8

Também sucederam períodos em que ela era intensamente, e pelos meios

mais cruéis, utilizada, conforme lição de Burihan (2008):

O povo romano introduziu várias modalidades de tortura com a
finalidade  de  extrair  a  confissão  do  acusado.  Vale  dizer,  a  tortura  tinha
caráter eminentemente probatório. Utilizava-se o fogo (tormentum ignis), a
fome (tormentum famis), a sede (tormentum sitis), o pano com sal na goela
(tormentum ex sale  et  lintes),  a pendura  (tormentum finis  vel  cordae),  e
vários animais  (tormentum cum capra,  onde a cabra lambia até descarnar
as  solas  da  vítima,  previamente  esfregadas  com  sal;  tormentum  cum
scarabeo onde um escaravelho ou outro inseto era colocado sobre o corpo
da vítima e tampado com um vaso, tal como o rato no penico).  Usaram
diversos tipos de açoites: férula,  com uma só correia;  scutica,  com duas
correias  entrelaçadas;  flagellum,  três  tiras  com nós de  osso;  plumbatae,
várias tiras com bolinhas de chumbo e máquinas como a rota (roda) e o
equuleus (cavalete).9

Conforme se observa, a criatividade humana para a prática da tortura, sob

as  mais  variadas  formas,  não  é  “privilégio”  da  sociedade  contemporânea,  pelo

7 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 20.
8 Idem, p. 22.
9 BURIHAN, Eduardo Arantes. A tortura como crime próprio. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira,
2008, p. 16.
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contrário,  era  utilizada  pelo  Estado  de  forma  muito  mais  cruel  e  bárbara  na

antiguidade, com caráter oficial.

1.2 A TORTURA NA IDADE MÉDIA

Antes  de  se  observar  como  era  a  prática  da  tortura  na  Idade  Média  é

importante que se estabeleça o lapso temporal no qual este período da História está

compreendido, segundo Burihan (2008):

Tradicionalmente,  costuma-se  considerar  como  Idade  Média  os
períodos compreendidos entre a queda do Império Romano do Ocidente, no
século  V  (ano  de  476)  e  a  invasão  de  Constantinopla  pelos  turcos
otomanos, no século XV (ano de 1453).10

Os germanos foram os subjugadores do Império Romano no Ocidente e se

caracterizavam por não possuir leis escritas, sendo seu direito bastante primitivo e

caracterizado  pelos  costumes.  No  entanto,  a  partir  deste  momento  histórico  de

conquista do Império Romano, os germanos foram influenciados pela religião cristã,

sendo orientados pelos bispos católicos a possuírem leis escritas. Segundo lição de

Coimbra (2002):

Em 500 d.C., foi elaborada a  Lex Salica;  em 506, os Visigodos
promulgaram o Breviário de Alarico (Lex Romana); e, aproximadamente, em
652,  elaboraram  a  LexVisigothorum,  que  foi  nominada  Liber  (Forum)
Judiciorum, onde o uso da tortura foi especialmente disciplinado, o mesmo
ocorrendo com a Lex Francorum Saliorum.11

Observa-se  nesta  fase  da  História  da  Humanidade  que  o  Estado,

respeitando as particularidades da época, mantém a crueldade, através da prática

da tortura, para obtenção da prova nas causas criminais, conforme ensinamento de

Coimbra (2002):

O acusado somente poderia ser submetido à tortura pelo prazo de
três  dias  e,  se  em  tal  período,  não  confessasse  o  crime,  deveria  ser
reconhecida a sua inocência e não poderia voltar a ser atormentado.

O  juiz  deveria  velar  para  que  o  acusado  não  sofresse  lesões
corporais que pudessem ocasionar-lhe a morte. Caso o réu viesse a morrer,

10 BURIHAN, Eduardo Arantes. Op. cit., p. 17.
11 COIMBRA, Mario. Op. cit., p. 32.
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o acusador seria entregue à família do falecido, para que essa lhe tirasse a
vida.12

Este ensinamento de Coimbra nos apresenta uma fictícia humanização no

tratamento do acusado.  Na verdade os mesmos instintos sádicos de um Estado

torturador,  que  obtém a  “verdade”  pelo  uso  da  tortura  permanece  existente.  No

entanto,  este  “abrandamento”  é  logo  superado  pelo  recrudescimento  no  uso  da

tortura pelo direito penal canônico, quando surge a famigerada Inquisição praticada

pela Igreja Católica, como veremos a seguir.

1.2.1 O uso da tortura pelo Direito Canônico

Conforme já explicitado acima, após a conquista do Império Romano pelos

germanos, o cristianismo ganhou espaço, culminando, no governo de Constantino,

no  surgimento  do  Direito  Canônico,  o  qual,  inicialmente,  procurou  humanizar  o

Direito Penal, conforme lição de Burihan (2008):

O  Código  Canônico  contribuiu  de  forma  relevante  para  a
humanização do Direito Penal.  Proclamou a igualdade entre os homens,
procurou banir as ordálias e os duelos judiciários e tratou de especificar com
maior clareza o elemento subjetivo do crime, distinguindo dolo e culpa.13

No entanto, esta humanização penal se chocou com um povo que possuía

costumes  bárbaros,  que  se  divertia  com  os  suplícios  públicos.  Soma-se  a  esta

realidade, a necessidade de consolidação da doutrina cristã, a qual era confrontada

por movimentos contrários aos interesses da Igreja Católica. Diante deste contexto

social que ameaçava a sobrevivência do próprio cristianismo, o Papa Inocêncio III, a

partir de 1215 criou o Tribunal da Inquisição, o qual passou a adotar o procedimento

inquisitório. Importante as palavras de Madeira (2007) sobre a Inquisição:

É no  Tribunal  da  Inquisição  que  historicamente  temos  a  maior
utilização da tortura na história da humanidade. Como processualmente a
principal prova era a confissão, a tortura era largamente usada com este
intuito,  sendo  considerada  um  ato  formal  do  processo,  tendo  seu  uso
legitimado, a partir de instrumentos como o balcão de estiramento, a cadeira
das feiticeiras, o esmaga seios, o despertador... A atuação dos torturadores
era a de causar dor, sofrimento e pânico até obter a confissão, ou executar

12 COIMBRA, Mário. Op. cit., 37.
13 BURIHAN, Eduardo Arantes. Op. cit., p. 21.
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a  pena  de  um  condenado.  Toda  a  liturgia  da  morte  assentava-se  no
sofrimento do corpo, com o objetivo de salvar a alma mesmo em ponto de
morte.14

Na verdade o que se observa é a necessidade de a Igreja Católica se impor

a  qualquer  custo,  já  que  a  proliferação  do  crime  era  caótica,  além do  que  não

existiam políticas sociais eficazes. Desta forma o terror era a regra e ao mesmo

tempo uma forma de exemplo para as demais pessoas, conforme ensinamento de

Gonzaga (1993):

[...]  diante  de  tantas  dificuldades  para  uma  eficaz  proteção  social,  dois
remédios foram adotados;  a  Justiça incentivava  ao máximo as delações
secretas,  de  modo  que  qualquer  pessoa  do  povo  podia  acusar  outrem,
conservando-se  no  anonimato  e  a  salvo  de  represálias;  depois,  o  juiz
buscava extorquir a confissão do suspeito, mediante a tortura. (...) Não se
cogitava de penas com função reeducativa, exceto no Direito da Igreja. Os
castigos  da  Justiça  comum  tinham  mais  propriamente  o  sentido  de
vingança,  contra  aquele  que  violara  as  ordens  do  rei  e  que  era  depois
julgado  pelos  seus  juízes.  A  par  disso,  a  punição  devia  ser  exemplar,
escarmentando o povo, a fim de convencê-lo a respeitar as leis. Para tanto,
quanto mais severa, melhor seria a pena.15

Como exemplo maior  desta crueldade e severidade das penas aplicadas

pela Inquisição, não devemos deixar de citar o auto da fé. Nas palavras de Coimbra

(2002):

Além da tortura processual,  a Inquisição preparava,  igualmente,
um grande teatro macabro, denominado, paradoxalmente, como auto da fé,
que consistia  na apresentação pública não só daqueles hereges que se
reconciliassem  com  a  Igreja  e  que  receberiam  uma  penitência,  mas,
principalmente,  dos  condenados  que  se  destinavam  à  fogueira.  [...]  No
fatídico dia, havia uma grande procissão, composta não só dos inquisidores
e  dos  penitentes  e  condenados  como  também das  confrarias  e  ordens
religiosas,  sendo que,  no  caso  da  Espanha,  a  própria  família  real  tinha
assento  assegurado  na  cerimônia  em epígrafe,  geralmente  realizada  na
praça  principal  da  cidade,  onde  a  Igreja  apresentava,  publicamente,  as
vítimas de sua intolerância e crueldade.16

Por  mais  que se  procure  justificar  a  Inquisição  pelo  contexto  histórico  e

social da época, onde a Igreja Católica se via ameaçada pelos chamados hereges, e

o protestantismo ganhava força na Europa, por meio do chamado movimento de

14 MADEIRA, Lígia Mori. A Tortura na História e a (Ir)racionalidade do Poder de Punir. Panóptica,
ano 1, n. 8, maio-junho, 2007, p. 205.
15 GONZAGA, João Bernardino. A Inquisição em seu mundo. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p.
49.
16 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 57.
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Reforma Protestante, esta tortura praticada pela Igreja Católica representa uma das

maiores  manchas  no  catolicismo,  haja  vista  ser  totalmente  contrária  aos

ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o qual era totalmente contrário à prática

de qualquer forma de tortura. 

1.3 A TORTURA NA IDADE MODERNA

A Idade Moderna, na lição de Burihan (2008) pode ser definida entre os

seguintes momentos históricos:

Costuma-se  definir  o  período  da  Idade  Moderna  como  aquele
considerado entre os séculos XV (após 1453) com a queda ou tomada de
Constantinopla pelos turcos otomanos e o século XVIII, com a Revolução
Francesa, em 1789.17

O  contexto  político  deste  período  era  representado  pela  existência  de

governos absolutistas em toda a Europa, os quais estavam dispostos a qualquer

sacrifício  para  se  perpetuarem  no  poder.  O  povo  europeu  encontrava-se

embrutecido em virtude dos inúmeros conflitos armados ocorridos no fim da Idade

Média,  como  consequência  deste  quadro,  houve  o  recrudescimento  do  uso  da

tortura. Coimbra (2002) nos apresenta esta realidade:

Impõe-se a observação de que o processo inquisitivo,  na Idade
Moderna,  com  raras  exceções,  se  desenvolveu  de  forma  ainda  mais
atentatória aos direitos do acusado, porquanto todos os atos processuais
eram realizados de forma secreta, sem que este tomasse conhecimento da
acusação.  De  outra  feita,  uma  Ordenação  de  1640,  editada  na  França,
preconizava que era vedado ao réu conhecer as peças do processo, bem
como  ter  ciência  do  nome  do  seu  denunciador  ou  saber  o  teor  dos
depoimentos, antes de refutar as testemunhas. Também lhe era impossível
ter um advogado, quer para verificar a regularidade processual, quer para
elaborar a sua defesa. O magistrado, então, construía uma verdade erigida
em  dogma  inexpugnável.  O  processo  escrito  e  elaborado,  portanto,  de
forma  secreta  cristalizava  o  princípio  em  matéria  criminal  de  que  o
estabelecimento da verdade era para o soberano e seus juízes um direito
absoluto e um poder exclusivo.18

O exposto acima nos apresenta o quão absurdo era o processo. Atualmente

esta situação seria inimaginável. Na verdade o que se depreende do citado é que o

réu praticamente já respondia ao processo condenado e, como se não bastasse

17 BURIHAN, Eduardo Arantes. Op. cit., p. 26.
18 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 75.
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tamanha  crueldade  do  Estado  à  época,  a  inflição  de  tortura  não  era  somente

aplicada durante a instrução processual, podendo até mesmo ser mais rigorosa após

a condenação do réu. Na precisa lição de Foucault (2004):

[...]  O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas não é só:
esta produção é regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento
físico, a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade
do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas.  Há um
código jurídico da dor; a pena, quando é supliciante, não se abate sobre o
corpo  ao  acaso  ou  em  bloco;  ela  é  calculada  de  acordo  com  regras
detalhadas: número de golpes de açoite, localização do ferrete em brasa,
tempo de agonia na fogueira ou na roda (o tribunal decide se é o caso de
estrangular o paciente imediatamente, em vez de deixá-lo morrer, e ao fim
de quanto tempo esse gesto de piedade deve intervir), tipo de mutilação a
impor (mão decepada, lábios ou língua furados).19

A título de exemplificação de tamanha barbárie pepretada pelo Estado neste

período, o festejado doutrinador Burihan (2008) nos apresenta o caso Damiens:

Outro caso que espelha com fidelidade a brutalidade e a violência
nas  práticas  judiciais  da  época  é  o  de  Damiens.  [...]  Damiens  fora
condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da
porta da Igreja de Paris. Fora conduzido numa carroça, nu, de camisola,
carregando uma tocha de cera acesa.  Em seguida,  na praça de Grève,
sobre um patíbulo, fora atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas
das pernas.  Sua  mão direita  segurava  a faca  com que cometera  o  dito
parricídio. Nas partes em que foi atenazado se aplicou chumbo derretido,
óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos. A seguir, seu corpo
foi puxado e desmembrado por quatro cavalos, seus membros e o corpo
consumidos no fogo e as cinzas jogadas ao vento.20

Esta  utilização  de  cruéis  métodos  de  tortura  na  persecução  penal  e  na

aplicação da pena propriamente dita manteve sua força até o movimento Iluminista

do  século  XVIII  ganhar  força,  quando,  diante  de  importantíssimos  pensadores

humanistas, conforme analisaremos no capítulo seguinte, a tortura passou a perder

espaço e a ser vista como um total desrespeito aos direitos humanos.

19 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 29 ed.
Petrópolis: Editora Vozes, 2004, p. 31.
20 BURIHAN, Eduardo Arantes. Op. cit., p. 32.
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CAPÍTULO II

A EVOLUÇÃO NO TRATAMENTO DISPENSADO À TORTURA NO MUNDO

CONTEMPORÂNEO

O Mundo Contemporâneo é compreendido a partir Revolução Francesa, em

1789 até os dias atuais. 

Trata-se  do  período  em  que  ocorreram  as  maiores  transformações  na

Humanidade, como por exemplo,  a Revolução Industrial  surgida na Inglaterra na

segunda metade do século XVIII e que se expandiu para todo o mundo no século

XIX, encerrando a transição do feudalismo para o capitalismo, passando a produção

do  sistema  doméstico  para  o  sistema  fabril,  num  processo  de  transformação

acompanhado por notável evolução tecnológica. Segundo Nunes (2009):

Para  muitos  historiadores  a  Inglaterra  foi  o  país  ideal  para  o
desenvolvimento  da  Revolução  Industrial,  pois  já  havia  uma  relativa
quantidade de proprietários com espírito comercial, as atividades agrícolas
já estavam predominantemente dirigidas para o mercado; as manufaturas
há  muito  tinham-se  disseminado  por  um  interior  não  feudal.  Um  ponto
importante a destacar é que a agricultura já estava preparada para levar a
termo  suas  três  funções  fundamentais  numa  era  de  industrialização:
aumentar a produção e a produtividade de modo a alimentar uma população
não agrícola  em rápido  crescimento:  fornecer  o  crescente  excedente  de
recrutas para as cidades e as indústrias e fornecer um mecanismo para o
acúmulo de capital a ser usado nos setores mais modernos da economia.21

Foi neste período em que ocorreram as duas Grandes Guerras Mundiais,

sendo a primeira compreendida no período entre 1914 e 1919,  e  a segunda no

período  entre  1939  e  1945,  as  quais  representaram  um  enorme  retrocesso  no

tratamento  da  tortura,  haja  vista  as  inúmeras  atrocidades  cometidas  nestes

períodos,  em especial  nos  terríveis  campos  de  concentração  nazistas,  onde  os

piores métodos de torturas eram utilizados, a título de pesquisa científica, superando

até mesmo a “criatividade” do período medieval. Quanto a este período merecem

destaque as palavras de Felix (2009):

A operação de deportação e extermínio de judeus ficou conhecida
como ‘Solução Final para a questão judaica’, e tal processo levou à morte
mais de 6 milhões de pessoas. É importante ressaltar dentro deste quadro
os tipos  de morte  verificáveis  nos campos nazistas:  fuzilamento,  tortura,

21 NUNES, Isaías Barbosa. O trabalho infantil na Revolução Industrial Inglesa: Uma contribuição
ao trabalho docente na sétima série. Curitiba: UFPR, 2009, p. 8.
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trabalhos forçados e asfixia por gás dentre outros, como fome, doenças e
causas da natureza (frio).22

Antes da Revolução Francesa, no século XVII, já havia na Europa, berço da

cultura ocidental, um forte movimento de filósofos contra o arbítrio e a irracionalidade

praticados  pelo  Estado.  Estes  pensadores  eram  adeptos  do  uso  da  razão,  em

detrimento do autoritarismo e absolutismo praticados até então. Este movimento foi

chamado de Iluminismo, culminando em ser considerado o século XVIII o Século

das Luzes. Importantes as palavras de Marques (2000) sobre o pensamento deste

período histórico:

A reação aos atos de punição crudelíssimos e arbitrários, por meio
de suplícios, em nome do absolutismo, surgiu com a própria evolução da
humanidade,  principalmente com a filosofia  do século  XVIII.  A ilustração
desse século influenciou diretamente a Revolução Francesa e, com ela, a
consagração dos princípios contidos na Declaração dos Direitos do Homem
e do Cidadão, de 1789, que tiveram caráter universalizante. Tais princípios
transformaram-se  em  dogmas  constitucionais  de  garantias  contra  o
absolutismo e o arbítrio.23

Não podemos deixar de citar alguns destes grandes pensadores do mundo

moderno, representantes do Iluminismo, os quais são objetos de estudo até os dias

atuais, segundo Coimbra (2002):

Merecem  ser  destacados,  em tal  movimento,  além de  Suarez,
Mabilloon, More, Grócio, Puffendorf, Spinoza, Hobbes, Thomasius, Leibnitz,
Wolff, os filósofos franceses Charles-Louis de Secondat, barão de la Brède
et  de Montesquieu  (O espírito  das leis);  François-Marie  Arouet  (Voltaire)
(Tratado sobre a tolerância); Jean Jacques Rousseau (O contrato social) e
Denis Diderot  (A enciclopédia), os quais, insurgindo-se contra a opressão
então  existente  sobre  os  cidadãos,  pugnaram,  com  veemência,  pelo
respeito à liberdade, igualdade e justiça. (destaque no original)24

Estes  e  muitos  outros  autores  representantes  do  Iluminismo  procuraram

questionar os defensores da tortura, pois não acreditavam na eficácia da mesma

para a obtenção da verdade. Dentre os vários argumentos apresentados, diziam que

aquele que tivesse maior vigor físico e psicológico para suportar as torturas, por

mais  que  fosse  culpado  do  crime,  poderia  sair  impune,  enquanto  aquele  de

22 FELIX, Daniela Ferreira. A estratégia de negação dos campos de extermínio nazistas. Rio de
Janeiro: UFRRJ, 2009, p. 1.
23 MARQUES, Oswaldo Henrique Duek.  Fundamentos da Pena.  São Paulo:  Juarez de Oliveira,
2000, p. 51.
24 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 90.
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compleição física frágil e que cedesse facilmente às pressões psicológicas, por mais

inocente  que  fosse,  seria  condenado,  até  mesmo  à  pena  capital.  Dentre  estes

pensadores, François-Marie Arouet, mundialmente conhecido como Voltaire, foi um

ícone na defesa dos direitos humanos e fim da prática da tortura. Sobre este filósofo,

importantes se fazem as palavras de Coimbra (2002):

Inolvidável  é,  também,  a  figura  de  Voltaire,  que  vivenciou,  na
França,  as  perseguições  religiosas  direcionadas  aos  heréticos  e
protestantes.  Tais  opressões ditadas pelos monarcas  e  fomentadas pelo
poder papal,  acrescidas,  principalmente,  do nefando processo instaurado
em Toulouse, onde o inocente Jean Calas foi torturado e supliciado na roda,
antes de ser queimado, pela ignominiosa acusação de ter matado seu filho,
Marc-Antoine  Calas,  para  obstar  a  sua  conversão  ao  catolicismo,
sensibilizou  Voltaire  a  escrever  o  seu  Tratado  sobre  a  tolerância,  que
constituiu um dos grandes testemunhos sobre o Iluminismo, onde o autor
com a sapiência dos ilustrados, lança ao mundo um poderoso instrumento,
para a edificação da liberdade.25

Não desmerecendo a importância dos demais pensadores deste período, é

considerado o maior estudioso dos delitos e suas penas, defensor da humanização

e individualização do processo penal e da aplicação pena, contrário à prática da

tortura para obtenção de prova e como meio punitivo, o filósofo, jurista, economista e

literato  italiano  Cesare  Bonesana,  mundialmente  conhecido  com  Marques  de

Beccaria, sendo sua principal obra “Dos Delitos e das Penas”, um dos clássicos da

literatura mundial e objeto de estudo obrigatório nos Cursos de Direito. Nas palavras

de Coimbra (2002):

Indubitavelmente, a obra de Beccaria fomentou a construção de
um  novo  sistema  normativo  penal  e  processual  penal,  sedimentado,
principalmente,  nos  princípios da legalidade  e da humanidade,  trazendo,
dentre  outras  conquistas,  a  eliminação  da  tortura,  a  minoração  e  a
humanização  das  penas,  a  extirpação,  em alguns  países,  e  a  restrição
noutros,  da  pena  de  morte,  o  desaparecimento  das  penas  corporais
infamantes etc. Pode-se afirmar, portanto, que Beccaria foi, no âmbito da
legislação  penal,  ‘essencialmente  um moralista  e  um revolucionário;  um
homem de ação que por si só, armado unicamente de seu pequeno livro,
abateu os patíbulos e arrancou as portas das prisões para fazer com que
nelas penetrasse um raio de humana piedade’.26

Importante  se faz  não deixarmos de citar  as palavras do próprio  filósofo

Beccaria (1993) quanto ao seu posicionamento frente à prática da tortura: 

25 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 92.
26 Idem, p. 94.
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É uma crueldade consagrada pelo uso na maioria dos governos
aplicar  a  tortura  a  um acusado  enquanto  se  faz  o  processo,  quer  para
arrancar dele a confissão do crime, quer para esclarecer as contradições em
que caiu, quer para descobrir os cúmplices ou outros crimes de que não é
acusado, mas dos quais poderia ser culpado, quer enfim porque sofistas
incompreensíveis pretenderam que a tortura purgasse a infâmia.

[...]
Resulta  ainda  do  uso  das  torturas  uma consequência  bastante

notável: é que o inocente se acha numa posição pior que a do culpado. Com
efeito, o inocente submetido à tortura tem tudo contra si; será condenado,
se confessar o crime que não cometeu, ou será absolvido, mas depois de
sofrer tormentos que não mereceu.

O culpado, ao contrário, tem por si um conjunto favorável:  será
absolvido se suportar a tortura com firmeza, e evitará os suplícios de que foi
ameaçado, sofrendo uma pena muito mais leve. Assim, o inocente tem tudo
que perder, o culpado só pode ganhar.27

O citado acima nos faz compreender o quanto este filósofo estava à frente

de seu tempo. A primeira impressão que se tem é que se trata de pensamento de

atuais defensores dos Direitos Humanos.

2.1.  PRINCIPAIS  INSTRUMENTOS  INTERNACIONAIS  DE  PROTEÇÃO  AOS

DIREITOS HUMANOS

Após  esta  contextualização  histórica  do  Mundo  Contemporâneo,

apresentaremos os principais tratados e convenções internacionais elaborados até

os dias atuais sobre Direitos Humanos, os quais se referem expressamente ao crime

de tortura.

Como exposto no início do capítulo,  o Mundo Contemporâneo inicia-se a

partir da Revolução Francesa, ocorrida em 1789, mais precisamente com a Queda

da Bastilha em 14 de julho de 1789, a qual era uma prisão onde os presos políticos

permaneciam reclusos.

Esta Revolução foi influenciada pelos ideais Iluministas e posto em prática

pelas  massas  populares  e  significou  o  fim  do  absolutismo  e  dos  privilégios  da

nobreza. Ramos (1998) bem define este momento histórico:

A  Revolução  Francesa  de  1789  é  um  marco  simbólico  da
inauguração da sociedade industrial  burguesa,  do  Estado  moderno  e do
Direito  moderno.  Os  ideais  do  iluminismo  e  da  modernidade  são

27 BECCARIA,  Cesare.  Dos  delitos  e  das  penas. Tradução  Flório  De  Angelis.  Bauru:  Editora
EDIPRO, 1993, p. 34-38.
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incorporados  pelo  Direito.  A  necessidade  dos  pensadores  da  época  de
romper com o ancião regime — o absolutismo — os impeliu a construir um
ordenamento novo. Era preciso romper com o jusnaturalismo e implementar
o  positivismo  jurídico.  Nessa  esteira,  pode-se  entender  o  processo  de
codificação pelo qual passou o Direito.28

Foi com esse ideal revolucionário que a Assembléia Constituinte da França

revolucionária  aprovou,  em 26 de agosto  de 1789,  a  Declaração de Direitos  do

Homem e do Cidadão. 

2.1.1 Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão

Esta  Declaração representou um verdadeiro  marco na luta  pelos  direitos

humanos. Interessante se faz apresentar o preâmbulo da mesma para dimensionar

sua importância:

Os  representantes  do  povo  francês,  reunidos  em  Assembléia
Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo
dos  direitos  do  homem são  as  únicas  causas dos  males  públicos  e  da
corrupção  dos  Governos,  resolveram  declarar  solenemente  os  direitos
naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração,
sempre  presente  em  todos  os  membros  do  corpo  social,  lhes  lembre
permanentemente seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do
Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento
comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso
mais respeitados; a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante
fundadas  em  princípios  simples  e  incontestáveis,  se  dirijam  sempre  à
conservação da Constituição e à felicidade geral.29

Observa-se  pelo  exposto  que  o  termo  “representantes  do  povo”  está

presente nas principais constituições democráticas do mundo atual, dentre elas a

Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988. Princípios até então totalmente

desrespeitados  como  o  da  legalidade,  devido  processo  legal,  presunção  de

inocência,  dentre outros,  são previstos por  esta Declaração.  No que se refere à

tortura, não há uma referência expressa à mesma, no entanto, o artigo 8º se refere

aos limites da pena, vejamos:

28 RAMOS,  Alexandre  Luiz.  Direitos  Humanos,  Neoliberalismo  e  Globalização. in  Direitos
Humanos como Educação para a Justiça. São Paulo: LTr, 1998, p. 75.
29 MADRID, Universidad Complutense. Textos Básicos sobre Derechos Humanos: Declaração de
direitos do homem e do cidadão – 1789, traduzido do espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva. In:
FERREIRA FILHO, Manoel G. et. alli.  Liberdades Públicas. São Paulo, Saraiva, 1978. Disponível
em:  <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria
%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-
direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html> Acessado em: 20 abr. 2011.
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Art.  8º.  A  lei  apenas  deve  estabelecer  penas  estrita  e  evidentemente
necessárias  e  ninguém  pode  ser  punido  senão  por  força  de  uma  lei
estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada.30

Este  artigo  refere-se  especificamente  aos  princípios  da  legalidade  e  da

individualização da pena e, diante de todo o conjunto da DDHC depreende-se que

estas penas estritamente necessárias não podem extrapolar o necessário para a

reparação do mal  causado e  exemplo  para  os  demais,  pois  quando se  fala  em

resistência à opressão, prevista no artigo 2º da referida Declaração, entende-se a

proibição de qualquer prática abusiva pelo Estado.

2.1.2 Declaração Universal dos Direitos Humanos

Após a DDHC francesa, várias Convenções internacionais foram elaboradas

no  intuito  de  proibir  a  prática  da  tortura.  Merecem  destaque  a  Convenção  de

Genebra, de 1864, a Convenção de Haia de 1907 e a nova Convenção de Genebra

de 1929. O que estas Convenções tinham em comum era o fato de proibirem a

prática  de qualquer  forma de abuso contra  prisioneiros  e a  população civil,  nos

casos de guerra.

Foi  somente  em  1948,  após  a  catastrófica  2ª  Guerra  Mundial,  que  foi

elaborada uma norma internacional visando a proteção dos Direitos Humanos de

maior  amplitude,  não  ficando  limitada  apenas  à  situação  de  guerra.  Merece

destaque o ensinamento de Coimbra (2002) quanto a esta importante Declaração:

Merece  ser  destacada,  nessa  evolução  protetiva  dos  direitos
humanos,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos.  Em  face  das
atrocidades praticadas na  última  grande guerra  mundial,  as  vinte  e  seis
potências  mundiais,  que  combatiam  a  força  do  eixo,  aglutinada  entre
Alemanha, Itália e Japão, deliberaram criar um organismo com força de uma
sociedade política internacional, com o propósito, entre outros, de lutar para
a edificação da dignidade humana. Nasceu, dessa feita, a ONU, cuja Carta
de fundação foi subscrita por cinqüenta e um países, em 26.06.1945, no
encerramento da Conferência de São Francisco, sendo que o Brasil aprovou
a mencionada Carta, através do Decreto-lei 7.935, de 04.09.1945, ratificada
em 21 de setembro do mesmo ano. [...]

Diante  da  necessidade  da  elaboração  de  um documento,  para
sedimentar  a  proteção  dos  direitos  humanos,  elaborou-se,  naquele
organismo  internacional,  em  18.06.1948,  a  referida  declaração,  que  foi
aprovada em Assembléia  Geral,  nas  Nações Unidas,  na data  de 10  de

30 MADRID, Universidad Complutense. Op. cit.
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dezembro  daquele  ano,  na  cidade  de  Paris,  e  subscrita  pelo  Brasil  no
mesmo dia.31

Nesta DUDH observa-se a referência expressa à proibição da prática da

tortura quando, em seu artigo 5º dispõe que “ninguém será submetido à tortura, nem

a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”. A Constituição Federal do

Brasil de 1988, em seu artigo 5º, III, ao dispor que “ninguém será submetido a tortura

nem a tratamento desumano ou degradante”, praticamente transcreveu na íntegra o

citado artigo da Declaração.

2.1.3 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos

Este  Pacto  representou  a  segunda  fase  no  tratamento  dispensado  aos

direitos humanos em nível internacional. Quanto à elaboração e aprovação deste

PIDCP Coimbra (2002) leciona que:

Não se pode ignorar, ademais, o Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos, que foi aprovado, por unanimidade, pela Assembléia Geral
da ONU, realizada em 16.12.1966, entrando em vigência tão somente em
1976, quando se atingiu o número mínimo de adesões, fixado em trinta e
três. 

O nosso parlamento somente o aprovou em 12.12.1991, através
do Decreto Legislativo 226, sendo que a Carta de Adesão foi depositada na
Secretaria Geral das Nações Unidas, em 24.01.1992, entrando em vigor no
dia 24 de abril do mesmo ano.32

O Brasil somente aderiu a este PIDCP em 1992 em virtude de, quando de

sua vigência em 1976, o país estar sob o regime de ditadura militar, onde regras de

direitos humanos não eram “bem vistas” aos olhos dos governantes.

O artigo 7º deste Pacto expressamente se refere à proibição da tortura ao

dispor que “ninguém será submetido à tortura nem a pena ou a tratamentos cruéis,

inumanos ou degradantes. Em particular, é interdito submeter uma pessoa a uma

experiência médica ou científica sem o seu livre consentimento”.33

Uma inovação criada pelo PIDCP foi a criação de um Comitê de Direitos

Humanos, previsto no artigo 28 do referido documento e composto de 18 membros,

31 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 110.
32 Idem, p. 111.
33 ORGANIZAÇÃO  DAS  NAÇÕES  UNIDAS.  Pacto  internacional  sobre  os  direitos  civis  e
políticos  de  1966.  Disponível  em:  <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/pacto2.htm>
Acessado em: 01 maio 2011.
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o  qual  tem  a  missão  de  analisar  os  relatórios  enviados  periodicamente  pelos

Estados-partes, conforme previsão do artigo 40, referentes às medidas protetivas

adotadas em cumprimento às regras de proteção dos direitos humanos previstas

neste Pacto e demais Convenções da ONU das quais o Estado for signatário.

2.1.4  Convenção  contra  a  Tortura  e  outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,

Desumanos ou Degradantes

A  Convenção  contra  a  Tortura  e  outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,

Desumanos ou Degradantes, não retirando o mérito das demais, é, atualmente, a

maior  ferramenta  internacional  que se  encontra  em vigência  contra  a prática  da

tortura. Sua importância se deve ao fato de que, por mais que a proibição à prática

da tortura  tenha obtido  enorme evolução,  com os  vários  tratados e  convenções

internacionais,  além de  os  Estados  mais  avançados  econômica  e  culturalmente,

possuírem ampla proteção aos direitos humanos, estes instrumentos jurídicos não

foram suficientes para impedir esta prática em muitos Estados, principalmente nos

países de Terceiro Mundo.

Foi nesse contexto que a ONU elaborou a presente Convenção. Vejamos a

lição de Coimbra (2002):

[...] passou-se a elaborar um projeto de convenção contra a tortura, em que
colaborou  tanto  a  Suécia,  quanto  a  Associação  Internacional  de  Direito
Penal, o qual, após ser concluído em 1984, foi aprovado pela Assembléia
Geral das Nações Unidas, exatamente em 10 de dezembro daquele ano,
data comemorativa dos direitos do homem assegurados pela Declaração
Universal  de  1948.  A  mencionada  convenção  entrou  em  vigor  em
27.06.1987,  após  ser  depositado,  na  ONU,  o  vigésimo  instrumento  de
ratificação. O Brasil ratificou o aludido instrumento jurídico em 28.09.1989.34

Esta CTTPCDD possui 33 artigos e está dividida em três partes. Merece

destaque a ampla definição da tortura prevista no artigo 1º da referida Convenção

(1984):

Artigo  1º  -  Para  fins  da  presente  Convenção,  o  termo  "tortura"  designa
qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira
pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira
pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou

34 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 116-117.
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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.[...]35

Como poderemos observar mais à frente a legislação brasileira procurou se

espelhar em tal definição. O artigo 2º é de extrema importância uma vez que amplia

a cobrança no sentido de que os Estados tomem medidas para coibir a tortura ao

dispor  que  “cada  Estado  tomará  medidas  eficazes  de  caráter  legislativo,

administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de

tortura  em qualquer  território  sob  sua  jurisdição”.36 Também merece  destaque  o

artigo 4º ao dispor que “cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura

sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal”.37

Importantes também são as regras de extradição para os autores de crimes

de  tortura.  Conforme  artigo  8º  “Os  crimes  que  se  refere  o  artigo  4º  serão

considerados como extraditáveis em qualquer tratado de extradição existente entre

os  Estados  partes.  Os  Estados  partes  obrigar-se-ão  a  incluir  tais  crimes  como

extraditáveis em todo tratado de extradição que vierem a concluir entre si”.38

Diante  destes  e  dos  demais  artigos  da  presente  CTTPCDD  observa-se

claramente  que  está  sendo  fechado  o  cerco  a  esta  prática  abusiva,  seja  ela

realizada pela polícia, pelo civil ou em situação de guerra. 

35 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou
penas  cruéis,  desumanas  ou  degradantes  de  1984.  Disponível  em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/conv_contra_tortura.pdf> Acessado em: 03 maio 2011.
36 Idem.
37 Ibidem.
38 Idem, Ibidem.
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CAPÍTULO III

A PRÁTICA DA TORTURA NO BRASIL

3.1 HISTÓRICO

Tendo em vista o fato de os indígenas brasileiros não deixarem documentos

escritos capazes de revelar  seus pensamentos e costumes,  torna-se prejudicado

abordar a prática da tortura entre estes povos no Brasil. Diante disto, traçaremos em

linhas gerais, a tortura do período colonial aos dias atuais.

Ao tempo do Brasil-colônia vigoraram as Ordenações Afonsinas (datadas de

1446),  Manoelinas  (de  1521)  e  Filipinas  (de  1603).  Estas  Ordenações  eram

resultado  da  compilação  das  legislações  existentes  em  Portugal.  A  Ordenação

Afonsina não teve aplicação no Brasil, haja vista somente em 1532 o país realmente

ter sido colonizado. A Ordenação Manoelina também não teve aplicação, uma vez

que,  pelo fato  de o Brasil-colônia estar  dividido em capitanias hereditárias,  seus

donatários  possuíam  poderes  plenos,  sendo  responsáveis  pela  manutenção  da

ordem. Já a Ordenação Filipina,  entrando em vigor  no reinado de Felipe III,  em

1603,  se estendendo até 1830,  teve ampla aplicação no Brasil-colônia.  Vejamos

como esta última Ordenação tratava da tortura, na lição de Burihan (2008):

Os  tormentos,  objeto  de  nosso  estudo,  estão  disciplinados  no
Título  CXXXIII,  do  Livro  V,  das  Ordenações.  Segundo  ele,  caberá  ao
julgador decidir sobre a aplicação da tortura, em função das provas que lhe
foram apresentadas. Algumas vezes, o julgador, com base em uma única
prova veemente, consistente na própria confissão do acusado fora do juízo,
ou no depoimento de uma testemunha, poderá impor o tormento. Outras
vezes, um conjunto de indícios fracos não é suficiente para que se imponha
a tortura. Tudo ficará ao talante da discricionariedade do juiz.39

Do exposto observa-se que a tortura era permitida e determinada pelo juiz,

possuindo este, ampla discricionariedade para aplicá-la, sendo que o maior rigor era

dispensado aos escravos, considerados como seres sub-humanos, conforme lição

de Coimbra (2002):

Frise-se,  ainda,  que,  apesar  de  o  negro  não  ser  considerado
cidadão perante a sociedade já mencionada, o legislador, visando defender
os próprios interesses de tal elite econômica, o considerava imputável, para

39 BURIHAN, Eduardo Arantes. Op. cit., 58.
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fins de persecução penal, incidindo, sobre ele, a pena capital, a reprimenda
das  galés,  os  açoites,  a  marcação  com  ferro  quente,  a  amputação  de
orelhas  etc.  Aliás,  o  próprio  proprietário  tinha  plenos  direitos  sobre  o
escravo, inclusive o de matá-lo.40

Esta prática permaneceu até a elaboração da Constituição do Império, em

1824,  logo  após  a  proclamação  da  Independência  do  Brasil,  ocorrida  em  7  de

setembro  de  1822.  Após  a  entrada  em  vigor  desta  Constituição  observa-se  a

abolição da tortura, conforme ensinamento de Burihan (2008):

Em 1824, deu-se a abolição oficial da tortura por intermédio da
Constituição do Império,  outorgada em 1824 pelo  Imperador D.  Pedro I.
Segundo o art. 179, inciso XIX, da Constituição Imperial: ‘Desde já ficam
abolidos os açoites,  a tortura,  a marca de ferro  quente e todas as mais
penas cruéis.’41

No entanto, mesmo após o fim oficial da permissão para a prática da tortura

pelo  Estado  brasileiro,  esta  permaneceu  permitida  sobre  os  escravos,  pela

legislação  infra-constitucional,  conforme  se  depreende  das  palavras  de  Coimbra

(2002):

[...] Assim, o Código Criminal do Império de 1830, esculpido sob o espírito
liberal,  dispunha, no seu artigo 60,  que,  quando se tratasse de acusado
escravo e que incorresse em pena que não fosse a de morte  ou galés,
deveria  receber  a  reprimenda  de  açoites  e,  após  entregue  ao  seu
proprietário, para que este inserisse um ferro em seu pescoço pelo tempo
que o juiz determinasse.42

Corrobora  este  entendimento  o  documento  apresentado  à  Comissão  de

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos durante Audiência sobre

a Tortura no Brasil no 117º Período de Sessões realizado em Washington, em 27 de

fevereiro de 2003, o qual em sua primeira página diz que:

A prática da tortura no Brasil remonta o tempo da sua formação. A
colonização portuguesa torturou e dizimou povos indígenas. Com o mesmo
objetivo,  oficializou-se  a  escravidão  de  negros  trazidos  da  África.  A
escravatura  perdurou  até  o  período  da  proclamação  da  Republica  e
promoveu  atrocidades  físicas  e  psicológicas  contra  a  população
afrodescendente,  consignadas em lei  e códigos criminais.  Mesmo com a
abolição formal da escravatura (1888) e com o advento da República (1889)

40 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 150-151.
41 BURIHAN, Eduardo Arantes. Op. cit., p. 60.
42 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 151-152.
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os  direitos  civis  e  políticos,  já  parcialmente  proclamados,  não  se  viram
respeitados de fato.43

Quanto ao papel da polícia neste quadro social brasileiro, vale ressaltar que

a mesma surgiu no país quando da transferência da família real portuguesa para o

Brasil, em 1808. A lamentável característica que marcou a polícia brasileira desde o

seu surgimento até praticamente todo o século XX, é de truculência, onde a prática

de violência desmedida e utilização de métodos de tortura em interrogatórios foram

uma constante, conforme lição de Coimbra (2002):

Desde o seu nascedouro, a polícia sempre esteve envolvida na
prática de violência desmedida, em relação aos cidadãos, sendo digno de
nota o fato de que, no início do século XIX, o major Miguel Nunes Vidigal,
segundo-comandante da força policial do Rio de Janeiro e seus soldados,
que eram escolhidos, em razão do tamanho e da truculência, batiam com
violência em qualquer transeunte que conseguissem capturar, sendo que as
aludidas agressões ficaram conhecidas pelo nome de  ceias de camarão,
pelo  fato  de  que,  para  se  atingir  a  carne  do  referido  crustáceo,  há
necessidade de descascá-lo.

Tal  situação  não  se  alterou  com  a  proclamação  da  República
porquanto, apesar dos inegáveis avanços formais das liberdades públicas,
os  movimentos  de  oposição  à  elite  governante  foram  combatidos  com
violência, sendo que seus simpatizantes foram submetidos ‘às práticas de
tortura e a tratamentos degradantes, como o movimento de Canudos ou a
Revolta da Chibata, e mesmo o movimento anarquista do início do século’.

Frise-se,  ainda,  que,  com  o  advento  do  Estado  Novo,  o
denominado período Getuliano, iniciado em 1937, o Brasil  vivenciou uma
ditadura que espargiu o terror e edificou a barbárie em todo o seu território,
suprimindo todas as garantias individuais, fechando o parlamento federal,
estadual e municipal. Também estabeleceu acentuada censura aos órgãos
de  imprensa  e  fortaleceu,  sobremaneira,  os  departamentos  policiais
destinados à repressão política e social.

No aludido período negro da história do Brasil, que se estendeu
até o  ano de 1945,  aflorou a  pessoa do capitão Filinto  Strubling Muller,
chefe  de  polícia,  que  coordenava  pessoalmente  as  torturas  perpetradas
contra os presos políticos da época. Aliás, o governo Vargas manteve um
contínuo relacionamento com a Gestapo, antes de o Brasil integrar-se ao
bloco dos aliados.44

Logo em seguida a este período tenebroso da História  brasileira,  o  país

passou  por  um  período  de  abertura  política  e  social,  após  a  promulgação  da

Constituição em setembro de 1946, sob o governo de Eurico Gaspar Dutra, que

perdurou  até  1º  de  abril  de  1964,  quando  se  deu  a  Revolução  Militar,  a  qual

43ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. A Prática da Tortura no Brasil: breve balanço e
proposições. Documento apresentado à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos durante Audiência sobre Tortura no Brasil no 117º Período de Sessões, Washington: 27
de fevereiro de 2003, p. 1.
44 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 154-155.
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perdurou até 1985.  Merece destaque o documento apresentado à CDH da OEA

(2003):

[...] Sob a égide da Constituição de 1946 houve um relativo progresso na
defesa  dos  direitos  civis  e  políticos.  Porém,  os  direitos  e  garantias
fundamentais do cidadão brasileiro voltaram a ser profundamente cerceados
no mais recente período ditatorial (de 1964 a 1985). Mais do que nunca, a
tortura passou a ser prática oficial do Estado brasileiro. Os órgãos oficiais
compreendiam como normal a repressão, o constrangimento e a ameaça a
qualquer cidadão, com o objetivo de obter informação ou para simplesmente
castigar em razão de suposta ou virtual opinião contra o regime vigente.45

Este período da ditadura militar no Brasil representa um grande retrocesso

na defesa dos direitos humanos e abolição da prática da tortura. Não é temerário

afirmar  que  a  Polícia  Militar  em  todo  o  país,  nos  dias  atuais,  ainda  luta  para

desvencilhar sua imagem deste período obscuro. Sobre as atrocidades cometidas

no período ditatorial militar, merecem destaque as magistrais palavras de Coimbra

(2002):

Assinale-se que a mencionada revolução, engendrada na Escola
Superior de Guerra, em face da doutrina da segurança nacional, fomentada
pelos Estados Unidos em todos os países do Conesul e outros da América
Latina,  produziu  uma classe de elite,  formada por  agentes oriundos das
Forças Armadas e das polícias estaduais especializados na arte de torturar.

Registre-se  que  os  aludidos  agentes,  na  maioria  militares,
receberam  tratamento  especializado  do  policial  norte-americano  Dan
Mitrione. O mencionado perito, quando esteve em Belo Horizonte, treinando
a polícia local para o fim macabro aqui mencionado, utilizou-se de mendigos
de rua, para as suas aulas práticas, a fim de que os seus alunos pudessem
aprender quais os pontos vulneráveis no corpo humano e, assim, obterem
maior êxito nos interrogatórios realizados nas salas de tortura.

[...]
Segundo  dados  reconhecidos  pela  própria  União,  durante  o

regime militar, mais precisamente no período de 1964 a 1979, em que foram
julgados 707 processos nos Tribunais Militares, 1.918 prisioneiros políticos
consignaram  que  foram  vítimas  de  tortura,  sendo  que  os  órgãos  de
segurança se utilizaram de 283 diferentes formas de tortura.46

Diante do exposto acima, salvo as devidas proporções, na ânsia de defender

o Estado, o homem pratica atos semelhantes aos realizados muitos séculos atrás.

Interessante as palavras de Verri (2000) quanto a esta violência ao afirmar que “a

natureza do homem é tal que, superado o horror pelos males alheios e sufocado o

45 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Op. cit., p. 2.
46 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 157-158.
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benévolo germe da compaixão, se embrutece e se regozija com sua superioridade

no espetáculo da infelicidade alheia”.47

3.1.1 A abertura política e a promulgação da Constituição Federal de 1988

A partir do início dos anos 1980 intensificaram-se os movimentos populares

em  defesa  da  redemocratização  do  Brasil,  merecendo  destaque  o  movimento

“Diretas Já”, o qual se caracterizou por gigantescas manifestações nas principais

capitais brasileiras, culminando na maior manifestação pública da história do Brasil,

ocorrida em 16 de abril de 1984, no Vale do Anhangabaú, na cidade de São Paulo,

com um público estimado em um milhão e meio de pessoas. Merecem destaque as

palavras do festejado jurista Lenza (2008) sobre este importante movimento:

‘Diretas Já’: em 18.04.1983, o então Deputado Federal Dante de
Oliveira apresentou a PEC n. 5/83, propondo, pela primeira vez, após quase
20 anos de ditadura, a eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da
República. A PEC ganhou o apoio popular e se transformou no importante
movimento que ficou conhecido como ‘Diretas Já’. Apesar da pressão da
sociedade civil,  em 25.04.84, a denominada  ‘PEC Dante de Oliveira’  foi
rejeitada. Diante desta situação, o Colégio Eleitoral acabou elegendo, em
15.01.1985, muito embora pelo voto indireto, pela primeira vez, após mais
de 20 anos de ditadura militar, um civil,  Tancredo Neves, mineiro de São
João Del Rei – o que caracterizou o fim do regime militar – e que prometeu
estabelecer a ‘Nova República’, democrática e social. 

A  sua  posse  estava  marcada para  o  dia  15.02.1985.  Contudo,
Tancredo Neves adoeceu gravemente na véspera, não tomando posse e
vindo a falecer, para tristeza e comoção do país, no dia 21.04.1985. José
Ribamar Ferreira de Araújo Costa – José Sarney (15.03.1985 a 15.03.1990),
o Vice-Presidente,  assumiu a presidência com importante particularidade:
era  o  primeiro  civil  após  o  movimento  Militar  de  1964.  (destaque  no
original)48

Diante deste quadro de abertura política e redemocratização do país, José

Sarney  convocou  uma  Assembléia  Nacional  Constituinte,  a  qual,  após  muitas

dificuldades, elaborou a nossa atual Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988,

conforme lição de Lenza (2008):

47 VERRI, Pietro.  Observações sobre a tortura. Tradução de Federico Carotti. 2 ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2000, p. 80.
48 LENZA, Pedro.  Direito constitucional esquematizado.  12 ed. rev.,  atual.  e ampl. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 56.
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Como  se  sabe,  depois  de  tanto  trabalho  e  dificuldades,  a
Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro, redemocratizando o
País, com importantes avanços.

Trata-se da denominada por  Ulysses Guimarães, Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte,  Constituição Cidadã, tendo em vista a
ampla participação popular durante a sua elaboração e a constante busca
de efetivação da cidadania. (destaque no original)49

Em virtude das muitas barbaridades cometidas nos “porões da ditadura”,

esta atual  CF trouxe diversos dispositivos para proteção dos direitos e garantias

fundamentais,  no  intuito  de  banir  a  prática  de  qualquer  forma  de  tortura  ou

tratamento  cruel  ou  degradante.  Passemos  à  análise  dos  principais  dispositivos

constitucionais que, de forma direta ou indireta, proíbem a tortura.

O artigo 1º, III,  estabelece como fundamento da República Federativa do

Brasil “a dignidade da pessoa humana”. Ora, este dispositivo constitucional, por si

só, já deixa bem claro que não há mais espaço no país para a prática da tortura,

haja vista que, de acordo com o que foi exposto até o momento, qualquer espécie de

tortura, seja ela física ou moral, fere mortalmente a dignidade da pessoa humana,

que se vê submissa ao torturador, reduzida à figura de mero animal.

Já  o  artigo  5º,  III,  reza  que  “ninguém  será  submetido  a  tortura  nem  a

tratamento  desumano  ou  degradante”50.  Como  se  observa,  este  inciso  é  mais

específico, atingindo diretamente no cerne da questão, para que não paire qualquer

espécie de dúvida quanto à proibição da tortura.

Podemos citar ainda o artigo 5º, inciso XLIII, o qual dispõe que:

Art.  5º,  XLIII  –  A lei  considerará  crimes inafiançáveis  e  insuscetíveis  de
graça  ou anistia  a  prática  da  tortura,  o  tráfico  ilícito  de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem;51

Este inciso acima citado especifica o tratamento mais rígido dispensado a

quem é condenado pelo crime de tortura, limitando benefícios processuais e penais.

Vale ressaltar que existe uma lei que regulamenta o inciso supra citado; trata-se da

lei dos crimes hediondos e equiparados, lei 8.072 de 25 de julho de 1990 que, além

de trazer as proibições constitucionais da anistia, graça, indulto e fiança para o crime

49 LENZA, Pedro. Op. cit., p. 58.
50 BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 23.
51 Idem, p. 27.
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de tortura, também dispõe que o regime inicial para o cumprimento da pena neste

crime é fechado (artigo 2º, § 1º) e a progressão de regime para os condenados pelo

delito de tortura é permitida somente após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da

pena, se primário, e de 3/5 (três quintos) se reincidente (artigo 2º, § 2º), sendo que

esta  reincidência  não é  específica,  ou  seja,  basta  que anteriormente  tenha  sido

condenado pela prática de qualquer outro crime hediondo ou equiparado.

Apesar  de  existirem vários  dispositivos constitucionais proibindo qualquer

forma de tratamento desumano ou degradante, a prática da tortura ainda é uma

triste  realidade no cenário brasileiro.  Coimbra (2002),  fundamentado em relatório

encaminhado ao Comitê Contra a Tortura da ONU leciona que:

O próprio Estado brasileiro, em relatório encaminhado ao Comitê
Contra a Tortura da ONU, reconheceu as dificuldades na erradicação da
prática da tortura no Brasil,  em face da corrupção policial  e o abuso de
autoridade,  que  gravitam  nos  organismos  policiais.  Reconheceu  que  a
tortura é, comumente, utilizada na fase de investigação policial, como meio
de se descobrir a verdade, notadamente na apuração dos crimes contra o
patrimônio. Ressaltou, também, que os suspeitos ‘de origem humilde e com
passagens anteriores pela polícia sofrem, por vezes, maus-tratos por parte
da polícia, durante os interrogatórios’ e que as informações ‘sobre possíveis
suspeitos de envolvimento em crimes são obtidas por policiais por meio de
espancamento, constrangimento e ameaça.52 (grifo nosso) 

Corrobora  o  entendimento  do  estudioso  acima,  a  Comissão  de  Direitos

Humanos da Câmara dos Deputados, em subsídio apresentado ao Relator Especial

para a Tortura, da ONU (2000): 

As pessoas vítimas de tortura  e  que encontram dificuldade  em
acessar a Justiça para denunciá-la e obter reparação são em geral pobres e
sem influência  econômica,  social  ou  política.  Uma parte  numerosa  é de
pessoas  detidas  acusadas  ou  suspeitas  de  delitos.  Durante  os
interrogatórios ou mesmo no ato da detenção são submetidas à tortura e
outros tratamentos desumanos. Para arrancar uma confissão do acusado
sobre a prática de determinado ilícito ou para extorquir uma informação útil,
a tortura é empregada como instrumento de apuração de crimes.53

Conforme  analisamos  acima,  a  proibição  da  tortura  possui  previsão

constitucional  e  ainda  hoje  é  cometida  no  Brasil.  Mas  afinal,  o  quem  vem  a

configurar  a  prática  da  tortura?  Ela  somente  pode  ser  cometida  por  agentes

52 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 159.
53 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Op. cit., p. 3.
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públicos? Existe uma lei que disciplina a prática da tortura e prevê penas para quem

a  comete?  Na  fase  seguinte  do  presente  estudo  procuraremos  responder  estas

questões e apresentar maiores detalhes sobre o tratamento dispensado no país a

quem é condenado pelo crime de tortura.

3.2 LEI 9.455 DE 7 DE ABRIL DE 1997 – DEFINE OS CRIMES DE TORTURA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

De  acordo  com o  exposto  acima,  a  CF  de  1988,  em seu  artigo  5º,  III,

taxativamente afirmou que ninguém deveria ser submetido a tortura ou tratamento

desumano ou degradante. Apesar de expressamente previsto na Constituição e a

tortura  representar  grave  violação  da  dignidade  humana,  o  legislador  pátrio  se

limitou a apenas inserir o tipo penal da tortura na lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990

(Estatuto da Criança e do Adolescente), em situação específica da tortura realizada

contra criança ou adolescente. Vejamos o que previa o artigo 233 da citada lei:

Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou
vigilância a tortura:
Pena - reclusão de um a cinco anos.
§ 1º Se resultar lesão corporal grave:
Pena - reclusão de dois a oito anos.
§ 2º Se resultar lesão corporal gravíssima:
Pena - reclusão de quatro a doze anos.
§ 3º Se resultar morte:
Pena - reclusão de quinze a trinta anos.54

Este dispositivo recebeu inúmeras críticas, haja vista não especificar o que

vem a configurar a prática tortura, o que gerou enorme celeuma, inclusive a nível de

Supremo Tribunal Federal, o qual, mesmo diante de tamanho absurdo legislativo,

pugnou  pela  constitucionalidade  do  referido  texto  legal.  Merecem  destaque  as

palavras de Capez (2008):

A  lei  penal  deve  ser  precisa,  uma  vez  que  um  fato  só  será
considerado  criminoso  se  houver  perfeita  correspondência  entre  ele  e  a
norma que o descreve. [...] É que o princípio da legalidade, ao estatuir que
não há crime sem lei que o defina, exigiu que a lei definisse (descrevesse) a
conduta delituosa em todos os seus elementos e circunstâncias, a fim de

54BRASIL,  República  Federativa  do.  Lei  nº  8.069/1990.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm> Acessado em: 25 maio 2011.
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que somente no caso de integral  correspondência pudesse o agente ser
punido.55

Doze dias após a aprovação do ECA, entrou em vigor a Lei  dos Crimes

Hediondos  e  Equiparados  (lei  nº  8.072/1990),  considerando  a  tortura  como

equiparada a crime hediondo. Entretanto, em 1990, somente o ECA se referia ao

crime de tortura, e de forma superficial, já que não descrevia objetivamente o tipo da

conduta incriminada.  Desta forma, a  LCHE já  trazia  a figura do crime de tortura

como equiparada ao crime hediondo e, no entanto, ainda não havia lei que definisse

o  que  seria  considerado  como  tortura  e  sua  pena.  A  pessoa  que  estivesse

praticando tortura estaria cometendo um crime equiparado a hediondo e não seria

punida por este crime específico muito menos sofreria as sanções penais previstas

na LCHE, já que não havia ainda lei regulamentadora dos crimes de tortura.

Somente cerca de 7 (sete) anos após a edição da lei 8.072/1990, em 7 de

abril de 1997 é que foi sancionada a lei 9.455/1997 que “define os crimes de tortura

e dá outras providências”, a qual revogou o citado artigo 233 do ECA. O professor

João  José  Leal  (2007)  descreve  este  momento  da  recente  história  legislativa

brasileira:

A primeira observação crítica, que deve ser feita a essa norma
repressiva,  relaciona-se  com o  atropelo  que  marcou  o  seu  processo  de
discussão e de votação. Embora existissem projetos em tramitação há muito
tempo, a verdade é que a Lei 9.455/97 foi discutida sumariamente e votada
de forma acelerada,  sob o impacto emocional causado pelo  episódio  da
Favela  Naval,  em  Diadema,  no  qual  policiais  militares  constrangeram,
espancaram  inúmeras  pessoas,  abusaram  da  autoridade  e  causaram  a
morte de uma delas, durante uma blitz policial. Amplamente noticiado pelos
meios de comunicação de massa, o fato causou enorme repercussão em
todo o país, e acabou motivando os congressistas a agilizarem o processo
legislativo que culminou com a aprovação dessa lei.56

Após esta contextualização do surgimento da Lei de Tortura, passaremos a

uma sucinta análise da mesma. Primeiramente analisaremos as espécies de crimes

de tortura existentes. Vejamos o que está disposto no artigo 1º, I, II e §§ 1º e 2º da

referida lei:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

55 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. 3 ed. São Paulo: Saraiva,
2008, p. 671, v.4.
56 LEAL,  João  José.  Crimes  hediondos:  A  Lei  8.072/90  como  expressão  do  direito  penal  da
severidade. 2 ed. (ano 2003), 5 tir. Curitiba: Juruá, 2007, p. 52-53.
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I  -  constranger  alguém  com  emprego  de  violência  ou  grave  ameaça,
causando-lhe sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de
terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego
de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§  1º  Na mesma pena incorre  quem submete  pessoa  presa  ou sujeita  a
medida  de  segurança  a  sofrimento  físico  ou  mental,  por  intermédio  da
prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.
§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever
de evitá-las ou apurá-las,  incorre  na  pena de  detenção de  um a  quatro
anos.57

O artigo, incisos e parágrafo 1º citados acima abarcam todas as condutas

comissivas consideradas como tortura; já o parágrafo 2º apresenta a figura omissiva.

Quanto ao bem jurídico tutelado, merece destaque a lição de Burihan (2008):

Por  via  de  consequência,  o  bem jurídico  protegido  pela  norma
penal incriminadora é a dignidade da pessoa humana frente aos agravos
cometidos  por  qualquer  pessoa,  embora  não  se  olvide  que  se  busca
proteger também a integridade física e psíquica do cidadão.58

Um dos pontos de maior  divergência doutrinária  refere-se à definição do

sujeito ativo do crime de tortura. Existem doutrinadores que consideram a tortura

como crime próprio, ou seja, somente pode ser cometida por agentes do Estado, já

outros  a  consideram  como  crime  comum,  podendo  qualquer  pessoa  cometê-la.

Coimbra (2002) diz que:

Não é por outra razão que a melhor doutrina enfoca o crime de
tortura  como  especial,  de  forma  que  somente  funcionários  públicos  ou
particulares no exercício de atividades ligadas aos fins do Estado, podem
ser sujeitos ativos do crime em exame. (destaque no original) 59

Ramayana (2007), em posicionamento contrário, leciona que: 

[...] O crime é comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Na
verdade  o  legislador  seguindo  orientação  enfatizada  na  Convenção

57 BRASIL,  República  Federativa  do.  Lei  nº  9.455/1997.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9455.htm> Acessado em: 20 fev. 2011.
58 BURIHAN, Eduardo Arantes. Op. cit., p. 73-74.
59 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 167
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Internacional de proteção ao crime de tortura deu maior alcance do que o
pactuado e admitiu que qualquer pessoa pode praticar as condutas típicas.60

Consideramos  este  segundo  posicionamento  o  mais  condizente  com  a

defesa dos Direitos Humanos, uma vez que estabelece tratamento mais rígido a

toda  pessoa  que  venha  a  praticar  tortura.  Ou  será  que  somente  o  funcionário

público, mais especificamente o profissional em segurança pública (policial, agente

prisional) é capaz de realizar tortura? A diferenciação entre a prática da tortura pelo

funcionário público e o cidadão comum ficou por conta da causa de aumento de

pena prevista no artigo 1º, § 4º, I, da lei de tortura, prevendo aumento de pena de

um sexto a um terço para o primeiro, onde agiu acertadamente o legislador.

Quanto ao sujeito  passivo do crime de tortura,  como regra geral,  é  toda

pessoa,  no  entanto,  existem  situações  em  que  se  trata  de  pessoa  específica.

Elucidando melhor esta questão Coimbra (2002):

Sujeito passivo é o cidadão a quem é aplicada a tortura. Quanto à
tortura punitiva e intimidatória (art. 1.º, II), o sujeito passivo não pode ser
qualquer pessoa, vez que o texto normativo exige que a vítima esteja sob a
guarda,  poder ou autoridade do torturador,  havendo, aí,  uma relação de
subordinação de direito ou de fato entre vítima e sujeito ativo. Também na
hipótese definida no art. 1.º, § 1.º, o sujeito passivo se restringe à pessoa
que esteja  presa  ou submetida  a  medida  de segurança.  Na modalidade
delitiva inserida no art. 1.º, § 2º, o sujeito passivo principal é o Estado, tanto
na omissão de o agente em obstar a prática da tortura, como na omissão de
apurá-la,  já  que  a  tutela  penal  recai  sobre  a  moral  administrativa,
vilipendiada pela omissão do agente, que afronta, com a conduta delitiva, o
dever de lealdade e de fidelidade à Administração Pública.61

3.2.1 Tortura para obter Informação, provocar conduta e discriminatória

O artigo 1º, inciso I da lei de tortura utiliza o verbo “constranger”, ou seja,

forçar, coagir, incomodar. Este constrangimento se dá com o emprego de violência

ou grave ameaça e, necessariamente deve causar sofrimento físico ou mental. Nas

palavras de Ramayana (2007):

De fato,  o verbo constranger é elemento objetivo do tipo penal
incriminador.  Todo  o  constrangimento  afeta  diretamente  a  liberdade  de
autodeterminação  da  vítima,  e  pode  se  dar  pela  vis  corporalis (chutes,
socos, pauladas etc.) ou pela vis compulsiva – tortura psicológica – (ameaça
de  matar  familiares,  prática  de  roleta  russa,  duelo  americano  etc.).  A

60 RAMAYANA, Marcos. Leis penais especiais comentadas. Nitéroi: Editora Impetus, 2007, p. 249.
61 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 175.
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violência  pode  ainda  ser  própria  (socos,  tapas  e  agressões  físicas)  ou
imprópria (aplicação do soro da verdade, drogas, álcool etc.).62

Ainda o inciso I do artigo 1º, possui três alíneas (a, b e c). A alínea “a” prevê

a prática de tortura com a finalidade de obtenção de informação,  declaração ou

confissão  da  vítima.  Tendo  em  vista  a  necessidade  premente  de  os  órgãos

componentes  do  sistema  de  segurança  pública  apresentarem  uma  resposta  à

sociedade  frente  à  crescente  criminalidade  que  assola  o  país,  e  diante  de  um

sistema de inteligência policial  e  de perícia  criminal  que não possui  os recursos

humanos  e  tecnológicos  suficientes  para  chegar  à  autoria  e  materialidade  nas

ocorrências  criminosas,  esta  acaba sendo a  modalidade de tortura  mais  comum

nesse meio. Muitas das vezes o policial na ânsia de descobrir quais são os demais

membros  da  quadrilha  ou  organização  criminosa  acaba  extrapolando  todos  os

limites  legais para sua atuação,  se  nivelando ao próprio  criminoso a quem está

torturando. Quanto a esta forma de tortura Coimbra (2002) leciona que:

A tortura policial, que alcança tão somente, os cidadãos de classe
pobre, é levada a efeito, para se ter o máximo de eficácia no interrogatório,
a fim de que se colham informações não só do fato imputado ao suspeito
mas  também  de  outros  que  supõe  o  torturador  que  a  vítima  conheça.
Mesmo que tal confissão seja declarada nula pelo juiz ou Tribunal, tais fatos
permanecem, nos prontuários policiais, como verdadeiros, o que constitui
outra forma de vitimização.63

A alínea “b” do artigo 1º, I, apresenta a modalidade de tortura para provocar

ação ou omissão de natureza criminosa. Trata-se de figura típica um pouco mais

difícil de ser realizada por agentes do estado, sendo exemplo mais comum desta

prática membros de uma quadrilha torturarem uma pessoa para que esta realize o

transporte  de  substância  entorpecente.  Poderíamos  acrescentar,  como  exemplo

desta modalidade, a ser praticada por agentes do Estado, quando estes torturam

uma pessoa para que esta mate uma testemunha que tenha presenciado um crime

realizado  por  estes  agentes.  Quanto  à  punição  de  quem realiza  esta  forma  de

tortura, merecem destaque as palavras de Ramayana (2007):

Diante dos novos horizontes tipificadores da Lei  de Tortura,  ao
nosso pensar, restará impossível ao intérprete dissociar o sofrimento físico
ou  mental  da  vítima  (coagido)  por  ação  do  autor  mediato  (coator)  e

62 RAMAYANA, Marcos. Op. cit., p. 249.
63 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 179-180.
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certamente deverá responder pelo crime praticado pelo coato em concurso
material  com o crime da  Lei  de Tortura  –  diversidade de bens jurídicos
ofendidos.64

O legislador pátrio não deixou de prever a prática da tortura em razão de

discriminação racial ou religiosa, conforme artigo 1º, I, “c”, da lei de tortura. Quanto à

prática da tortura por agente estatal em virtude de discriminação religiosa, esta é

muito pouco provável acontecer aqui no Brasil. No entanto, já a prática da tortura por

discriminação racial, esta é bem mais provável que possa ocorrer. Quanto a esta

modalidade de tortura, merecem destaque, inclusive a título reflexivo, as palavras de

Coimbra (2002):

Registre-se  que,  apesar  do  inescondível  avanço  da  tutela  dos
direitos  humanos  no  âmbito  legislativo  e,  até  mesmo,  na  formação  de
policiais  civis  e  militares  de  alguns  Estados  da  Federação,  é  forçoso
reconhecer-se que ainda subsiste, no relacionamento polícia-comunidade,
discriminação de  tratamento  entre  negros/mulatos e  brancos,  não sendo
excepcional a prática de tortura motivada por preconceito racial.

Desse modo, um Oficial da Polícia Militar, numa aula ministrada na
Academia de Polícia, deu, como exemplo de atitude suspeita de cidadãos,
‘quatro crioulos dentro de um carro’.65

Importante não deixar de salientar, quanto a esta citação acima, que infeliz

exemplo apresentado por um oficial de polícia se deu na Academia de Polícia Militar

Dom João  VI,  da  Polícia  Militar  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  sendo  que,  nas

instruções ministradas na Academia de Polícia Militar Costa Verde, da PMMT este

exemplo  nunca  foi  apresentado,  pelo  contrário,  os  alunos  oficiais  são

constantemente  instados  a  não  se  prenderem  a  qualquer  forma  de  estereótipo

durante as abordagens policiais.

3.2.2 Tortura como castigo ou medida de caráter preventivo

Quanto à modalidade de tortura prevista no artigo 1º, II,  da lei de tortura,

“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência

ou grave ameaça,  a  intenso sofrimento físico  ou mental,  como forma de aplicar

castigo  pessoal  ou  medida de caráter  preventivo”,  o  legislador  pátrio  teve como

64 RAMAYANA, Marcos. Op. cit., p. 251. 
65 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 184-185.
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objetivo preservar a integridade física ou a saúde mental da pessoa sujeita a guarda,

poder ou autoridade de outrem. 

Nesta modalidade, o verbo do tipo não mais é “constranger”,  previsto no

inciso  I,  mas  sim  “submeter”,  ou  seja,  reduzir  à  obediência,  sujeitar,  subjugar

alguém. A finalidade desta modalidade de tortura é a aplicação de castigo pessoal

ou  medida  de  caráter  preventivo.  Mantém-se  a  violência  ou  grave  ameaça,  no

entanto, esta deve causar intenso sofrimento físico ou mental à vítima, o que não é

necessário  no  inciso  I,  sendo  que  esta  terminologia  “intenso”,  já  rendeu  muitas

críticas, justas por sinal, por parte da doutrina, merecendo destaque Coimbra (2002):

Com efeito,  é  extremamente  complexo  aferir-se  e  valorar-se  a
intensidade do sofrimento, quer seja ele físico ou mental. Por esta razão, o
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos estabeleceu o entendimento de que
a gravidade do sofrimento é ‘uma questão relativa por sua própria natureza,
que depende do conjunto dos dados do caso e especialmente da duração
dos maus tratos e de seus efeitos físicos e mentais e, às vezes, do sexo, da
idade, do estado de saúde da vítima, etc.’.66

Quanto ao sujeito ativo deste crime, merecem destaque as palavras de Maia

(2000):

Essas  duas  últimas  situações  alcançam tanto  agentes  públicos
quanto  qualquer  cidadão,  mesmo  que  não  detenha  a  condição  de
autoridade pública. Delegados, agentes penitenciários, mas também pais,
patrões, diretores de escola, comandantes de embarcações, por exemplo,
podem, no direito brasileiro, se tornar autores do crime de tortura contra
pessoas  detidas,  encarceradas,  filhos,  empregados,  alunos,  tripulantes,
respectivamente. Este é um aspecto inovador da lei no Brasil.

Alcança  várias  situações  reclamadas  no  âmbito  internacional
como necessárias de serem incluídas no rol  de condutas que significam
tortura,  tais  como  violência  doméstica  contra  crianças,  em  que  os
agressores são indivíduos destituídos de poder do Estado, mas imbuídos da
autoridade paterna.67

Esta é mais uma espécie de tortura em que o policial militar pode incorrer

quando, por exemplo, o cidadão em conflito com a lei  acaba violentando ou até

mesmo assassinando um policial,  e os policiais que efetuam a prisão do mesmo

cometem tortura com finalidade de castigar o criminoso, ou quando prendem em

flagrante um estuprador e o torturam, ou quando resolvem aplicar um “corretivo” em

66 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 186-187.
67 MAIA, Luciano Mariz.  Tortura no Brasil:  a banalidade do mal. Texto apresentado no Seminário
Nacional ‘A eficácia da lei de tortura’, realizado nos dias 30.11 e 01.12.2000, no STJ. Disponível em:
< http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/latina/maia.htm> Acessado em: 30 maio 2011.
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um suspeito com antecedentes criminais, para que este não volte a cometer novos

delitos. Enfim, exemplos desta modalidade de tortura são vastos.

3.2.3 Tortura sobre pessoa presa ou sujeita a medida de segurança

O artigo 1º, § 1º da lei de tortura prevê uma forma equiparada de tortura ao

estabelecer que “na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a

medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato

não previsto em lei  ou não resultante de medida legal”.  Quanto a esta forma de

tortura, merecem destaque as palavras de Capez (2008):

[...]  Aqui  a  vítima  está  legalmente  presa  ou  submetida  a  medida  de
segurança,  mas  o  constrangimento  é  criminoso.  Mesmo  o  homem
desfigurado pela prática do crime e afastado do convívio com a sociedade,
mediante  recolhimento  ao  cárcere,  merece  ter  sua  integridade  física  e
dignidade preservadas. A pena imposta limita-se à privação da liberdade,
não  podendo  ser  acompanhada  de  outras  medidas  aflitivas,  nem  de
humilhações. Nosso ordenamento é bastante claro e enfático com relação a
isso [...].68

Observa-se  pela  análise  do  tipo  em epígrafe  que  manteve-se  o  mesmo

verbo “submeter” previsto no inciso II, no entanto, não há a necessidade de que o

sofrimento causado seja intenso

Quanto a esta forma de tortura o policial militar também pode incorrer em

sua prática, uma vez que se considera presa a pessoa não somente quando ela está

custodiada em uma Delegacia de Polícia ou Estabelecimento Prisional, mas sim a

partir  do momento em que é realizada sua prisão. Corroborando esta afirmativa,

podemos citar Coimbra (2002):

É imperioso observar-se que a prisão ocorre no momento em que
o agente público efetua a captura do preso e não a partir da custódia, que
se concretiza no seu recolhimento ao estabelecimento penitenciário.

Assim, o sofrimento físico ou mental a que se refere o tipo, pode
ocorrer,  ainda,  no trajeto da via  pública ao cárcere,  podendo ser  citado,
como exemplo, o espancamento praticado na pessoa autuada em flagrante,
porque  resistiu  à  prisão;  e,  como  já  foi  observado,  um  simples
esbofeteamento pode gerar um sofrimento mental na vítima. Cite-se, ainda,
o ato de o policial apertar, excessivamente, a algema do autuado, além do
ponto de segurança,  com o manifesto  propósito  de infligir-lhe sofrimento
físico.69

68 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p.683.
69 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 189.
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3.2.4 A figura da omissão diante da prática de tortura

Na sequência da lei de tortura temos o artigo 1º, § 2º, o qual dispõe que

“aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou

apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos”. Diante deste texto

legal podemos observar duas situações distintas em que a omissão é penalmente

relevante: quando quem, tendo o dever de evitar a prática da tortura, se omite; e

quando quem, tendo o dever de apurar a prática da tortura, se omite.

Esta figura típica é perfeitamente possível  de ocorrer  na atuação policial

militar,  quando,  por  exemplo,  um  superior  hierárquico,  estando  presente  no

momento em que é realizada a prisão de suposto infrator da lei, não obsta que a

guarnição  pratique  tortura  contra  o  mesmo,  a  título  de  obter  informação  ou

confissão. Pode ocorrer também quando o oficial de polícia militar competente para

determinar a abertura de procedimento administrativo para apurar suposta denúncia

de tortura contra determinada guarnição não o faz.

Quanto à primeira figura omissiva, citada no exemplo acima, quando tinha o

dever de evitar a tortura e permite que ela ocorra, existem duras críticas da doutrina,

a qual considera que se trata de crime omissivo impróprio, também chamado de

comissivo por omissão, ou seja, ao não atuar o agente produz o resultado lesivo ou

um perigo de lesão, quando podia tê-lo evitado. Capez (2008), em excelente lição,

corrobora esse entendimento:

[...] No caso da participação por omissão, o omitente, tendo o dever jurídico
de evitar o resultado, concorre para ele ao quedar-se inerte, enquanto os
autores  realizam  a  conduta  comissiva.  Responderá  como  partícipe.
Exemplo: policiais militares que assistem a uma cena de tortura, sem nada
fazer,  assentindo  na  realização  do  ato  comissivo.  Ao  quedarem inertes,
aderiram com a sua omissão à vontade dos demais policiais que realizavam
a  ação  criminosa,  devendo,  portanto,  ser  responsabilizados  pela
participação no crime de tortura (art. 1º, I, a). 70

Corroborando esse entendimento citamos Borges (2004):

[...] como descrito na figura penal, dá-se a impressão que o partícipe por
omissão não sofrerá a mesma pena do partícipe ativo ou do executor, mas
se beneficiará da diminuição de pena prevista no parágrafo, ou seja, que

70 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 685.
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será tratado como autor de um tipo privilegiado. Na verdade, a Constituição,
ao determinar a punição dos autores da tortura, refere-se aos mandantes,
executores e, aos que, podendo evitá-lo, se omitem. A vontade do legislador
constitucional era a de punir, com igual medida e na mesma gravidade, os
executores,  os  mandantes  (e  demais  partícipes)  e  aqueles  que,  por
omissão, cooperarem para o cometimento do delito. O legislador ordinário,
ao revés, inseriu um dispositivo à parte, criando uma figura privilegiada, os
omitentes.71

Mesmo diante da insatisfação da doutrina, prevalece o entendimento de que

aquele que presenciou a prática  da tortura e nada fez,  responderá  apenas pela

omissão. 

Importante não deixar de salientar que o legislador ordinário tratou de forma

extremamente branda o omitente, fixando a pena para o mesmo de detenção de um

a quatro anos.

Consideramos o posicionamento da doutrina majoritária como o mais correto

e sensato, ou seja, aquele que presenciou a prática da tortura e nada fez, deveria

ser tratado como se houvesse participado da ação delituosa. Talvez, diante desta

maior rigidez da lei,  o omitente não se quedaria inerte e atuaria para evitar este

crime hediondo. Quanto àquele agente público que não instaurou procedimento para

averiguar  o  possível  cometimento  de  tortura  pelos  seus  subordinados,  seria

desproporcional  condená-lo  com a  mesma  pena  de  quem praticou  o  crime.  No

entanto, a pena de detenção de um a quatro anos é muito branda, uma vez que esta

sua omissão acaba, de certa forma, incentivando futuros crimes de tortura, diante da

impunidade dos torturadores.

3.2.5 Qualificadoras

Após este primeiro estudo da lei de tortura, atinente às espécies de crimes

de tortura existentes, passaremos à análise dos parágrafos seguintes (3º, 4º, 5º, 6º e

7º) que tratam de questões como as qualificadoras, as causas de aumento de pena,

os efeitos da condenação, as questões da fiança,  graça e anistia,  e por fim,  as

regras quanto à progressão de regime para os crimes de tortura. Vejamos o que

está previsto nos parágrafos acima citados:

71 BORGES, José Ribeiro Silva. Tortura. Campinas: Editora Romana Jurídica, 2004, p. 182.
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Art. 1º, § 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a
pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de
oito a dezesseis anos.
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência,
adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; (Redação dada pela Lei nº
10.741, de 2003)
III - se o crime é cometido mediante seqüestro.
§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público
e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º,
iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.72

O artigo 1º, § 3º trata das qualificadoras para o crime de tortura, ou seja,

circunstância que, agregadas aos tipos fundamentais, agravam a sanção penal. A

doutrina  é  unânime  em  considerar  que  estas  qualificadoras  possuem  caráter

preterdoloso, ou seja, o agente agiu com dolo na prática da tortura, e com culpa no

resultado gravoso, ou seja, ele não queria que esse resultado ocorresse, porém não

tomou  os  cuidados  necessários  para  tanto.  Corroborando  esse  entendimento

citamos Coimbra (2002):

Assim se, em decorrência da tortura infligida na vítima, esta vem a
sofrer lesão corporal  de natureza grave ou gravíssima ou, até mesmo, a
morrer, cujo resultado não era desejado pelo agente, mas que sobreveio,
por culpa, aplica-se a qualificadora aqui mencionada.

É  oportuno  frisar  que,  se  o  agente  agir  ainda  que  com  dolo
eventual,  no  que  tange  ao  resultado  morte,  responderá  pelo  crime  de
homicídio qualificado, em face do que dispõe o art. 121, § 2º, III, do CP.73

Esta é a regra geral, no entanto, existe hipótese em que o torturador pode

responder pelo crime de tortura em concurso material com o homicídio. Vejamos a

lição de Ramayna (2007):

Não há  como negar,  por  sua  vez,  que  é  possível  a  existência
autônoma  do  crime  de  tortura  simples  em  concurso  material  com  o
homicídio. Suponha-se que os torturadores empreguem a violência ou grave
ameaça  para  obter  uma  informação  da  vítima  e,  após  conseguirem  a
informação visada, provoquem sua morte com disparos de arma de fogo.
Nesse caso, a tortura não foi a causa da morte e, assim, não pode qualificar
o  homicídio,  pois,  conforme  já  mencionado,  essa  hipótese  somente  é
possível quando a tortura é causa direta do óbito. Temos, na hipótese, um
crime de tortura simples em concurso material com delito de homicídio –

72 BRASIL,  República  Federativa  do.  Lei  nº  9.455/1997.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9455.htm> Acessado em: 20 fev. 2011.
73 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 193.
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qualificado por visar o agente, com a morte da vítima, assegurar a ocultação
ou impunidade de crime anterior.74

3.2.6 Causas de aumento de pena

O artigo 1º,  §  4º  elenca as causas de aumento de pena que,  diante da

gravidade do caso concreto, podem variar de um sexto até um terço. O inciso I deste

§ 4º traz a causa de aumento em que o crime é cometido por agente público. Este

inciso é de extrema importância,  pois revela que o legislador pátrio classificou o

delito de tortura como crime comum, e não como crime próprio,  como defendem

alguns doutrinadores.

Esta causa de aumento de pena incide nos casos exemplificados acima, em

que o policial militar pratica uma das modalidades de tortura previstas na lei,  em

razão de sua função pública. Quanto à necessidade desta conexão com a função

pública, merecem destaque as palavras de Ramayana (2007):

Exige-se especial conexão entre a qualidade de servidor público e
o crime efetivamente praticado. Na verdade, a lei procura punir uma forma
de traição ou desmerecimento funcional. [...] Exemplificando: um enfermeiro
municipal numa festa tortura sua namorada, sem nenhuma vinculação com
o  serviço  público  de  enfermagem.  Na  hipótese  é  inaplicável  a  causa
especial de aumento de pena.75

O artigo  1º,  §  4º,  II,  considera  como  outra  causa  de  aumento  de  pena

quando  a  tortura  é  cometida  contra  criança,  adolescente,  gestante,  deficiente  e

idoso. É claramente perceptível que estas pessoas têm em comum a capacidade

reduzida de se defenderem, decorrente de sua idade ou condição pessoal. 

No caso específico da criança, além de reduzida capacidade de se defender,

existem  ainda  os  efeitos  psicológicos  decorrentes  do  sofrimento  causado  pelo

torturador, que influenciarão sobremaneira a formação desta criança.

Quanto  à  gestante,  o  agente  deve  conhecer  esta  condição  da  vítima  e

também merece maior repressão em virtude do fato de a mulher se encontrar mais

frágil física e psicologicamente, no entanto, segundo Capez (2008) “o agente não

deve querer ou assumir o risco de provocar o aborto, pois, do contrário, como já

74 RAMAYANA, Marcos. Op. cit., p. 261-262. 
75 Idem, p. 263.
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vimos, deverá responder pelo crime de aborto em concurso com o delito de tortura

simples”.76

Quanto ao deficiente, nas palavras de Coimbra (2002) “é inegável tratar-se

de indivíduo também portador de diminuta capacidade de defesa, a merecer maior

proteção dos agentes públicos”.77

Já no caso do idoso, segundo Ramayana (2007) “a agravante consagra a

especial  tutela protetiva ao idoso,  especialmente aos torturados por membros da

família e aos esquecidos e abandonados nos asilos”.78

O inciso III do artigo 1º, § 4º da lei de tortura é a última causa de aumento de

pena  prevista  na  mesma,  referindo-se  à  situação  em que  o  crime  de  tortura  é

praticado  mediante  seqüestro,  o  que  acaba  dificultando  a  defesa  da  vítima.

Importante não deixar de frisar que não deve haver pluralidade de vontades, ou seja,

o seqüestro deve ser realizado com o intuito de torturar a vítima, caso contrário deve

ser  realizado o concurso material  entre  a  tortura e o  seqüestro,  ou de extorsão

mediante seqüestro (art. 159 do CP) em caso de dolo voltado para a obtenção de

vantagem. Corrobora este entendimento Coimbra (2002):

[...] Saliente-se, contudo, que o seqüestro deve ser o meio utilizado para a
prática  da  tortura,  já  que,  ultimada esta,  se  a  vítima permanece,  ainda,
privada da sua liberdade, haverá concurso material de infrações entre os
delitos de tortura e seqüestro.79

Compartilha do mesmo entendimento Burihan (2008):

Insta salientar que o seqüestro aqui referido é meio empregado
para a prática de tortura. Se o caso for o de pluralidade de desígnios, onde
o agente, além de torturar, decide privar a vítima de sua liberdade, é de se
aplicar a regra do concurso material entre tortura e seqüestro, somando-se
as penas.80

Trata-se de uma causa de aumento de pena em que o policial militar pode

perfeitamente  incidir  quando,  por  exemplo,  conduz  na  viatura  a  local  ermo,

determinada pessoa, conhecida pelos policiais pela sua reincidência criminosa, e

76 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 690.
77 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 194.
78 RAMAYANA, Marcos. Op. cit., p. 265.
79 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 195.
80 BURIHAN, Eduardo Arantes. Op. cit., p. 89.
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pratica tortura sobre a mesma, com o intuito de obter declaração, informação ou

confissão.

3.2.7 Efeitos da sentença condenatória

O artigo 1º,  § 5º prevê que “a condenação acarretará a perda do cargo,

função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da

pena aplicada”. Trata-se de efeito da sentença condenatória. Para os casos em que

o agente público não é militar, não há motivos para maiores celeumas, merecendo

destaque as palavras de Coimbra (2002):

Verifica-se, pelo conteúdo do texto normativo, que, ao contrário do
que  dispõe  o  art.  92,  parágrafo  único,  do  CP,  não  cabe  ao  magistrado
decidir se deve ou não declarar tais efeitos na sentença, vez que, no caso
de condenação por qualquer das figuras típicas do crime de tortura, a perda
do cargo, emprego ou função é automática, sempre se ressalvando que há
a necessidade do trânsito em julgado formal da sentença.81 (grifo nosso) 

Capez (2008) também compartilha do mesmo entendimento afirmando que:

[...]  Dessa  forma,  trata-se  de  efeito  extrapenal  secundário  genérico  e
automático, o qual, ao contrário do art. 92 do CP, independerá de expressa
motivação na sentença. Haverá, assim, automaticamente, a perda do cargo,
função ou emprego público + a interdição para o seu exercício pelo dobro
do prazo da pena aplicada.82

A CF, em seu Título  IV  “Da Organização dos Poderes”,  Capítulo  III  “Do

Poder Judiciário”, Seção VII “Dos Tribunais e Juízes Militares”, a qual é composta

pelos artigos 122, 123 e 124, em linhas gerais procurou estabelecer quais órgãos

compõem  a  Justiça  Militar,  a  composição  do  Superior  Tribunal  Militar  e  a

competência da Justiça Militar. 

Logo  em seguida,  na  Seção  VIII  “Dos  Tribunais  e  Juízes  dos  Estados”,

temos o artigo 125, o qual em seu § 4º estabelece que:

Art.  125,  §  4º.  Compete  à  Justiça Militar  estadual  processar  e  julgar  os
militares  dos  Estados,  nos  crimes  militares  definidos  em lei e  as  ações
judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri
quando a vítima for civil,  cabendo ao tribunal competente decidir sobre a

81 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 196.
82 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 692-693.
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perda  do  posto  e  da  patente  dos  oficiais  e  da  graduação  das  praças.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 83 (grifo nosso) 

A  redação  do  parágrafo  acima  não  deixa  dúvidas  de  que  a  JME  é

competente para julgar os militares estaduais no caso de cometimento de crime de

natureza militar. Desta forma, a tortura não é considerada um crime militar, estando

prevista  na  legislação  penal  especial  pátria  e,  portanto,  a  Justiça  Comum  é  a

competente para o julgamento do militar estadual. Sobre este assunto o Superior

Tribunal de Justiça já tem se posicionado desta forma: 

CC - CONSTITUCIONAL - COMPETÊNCIA - POLICIAL MILITAR - CRIME
DE TORTURA - Compete à justiça comum processar e julgar policial militar
acusado da prática de crime de tortura.  Essa infração não está  definida
como crime militar.84

Apesar de restar claro a competência da JC para julgar a prática da tortura

por policial militar, a celeuma surge quanto à competência para julgar a perda da

função pública, quando da condenação do policial militar pela prática da tortura. 

Conforme observado acima, o artigo 1º, § 5º da lei de tortura prevê como

efeito automático da sentença condenatória a perda do cargo, emprego ou função

pública e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo aplicado. Já o artigo

125, § 4º da CF, transcrito logo acima, é bem claro ao estabelecer que cabe ao

tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da

graduação das praças.

De acordo com o artigo 125, § 3º da CF, nos Estados em que o efetivo

militar for superior a vinte mil integrantes, o tribunal competente seria o TJME, nos

demais, o TJE.

A jurisprudência tem dado duas posições dominantes quanto a esta situação

conflituosa.

A primeira delas entende que o artigo 125, § 4º da CF determinou que os

TJME nos quais se encontram instalados, ou TJE, onde não há TJME, possuem

83 BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 93.
84 BRASIL, República Federativa do. Superior Tribunal de Justiça, 3.ª Seção.  CC 14893/SP.  Rel.
Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, v.u., j. 02.02.1996; pub. DJU de 03.03.1997 p. 4564). Disponível
em:<http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev1/files/JUS2/STJ/IT/CC_14893_SP_1249724938311.pdf
> Acessado em: 04 jun. 2011.
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competência de decidir sobre a perda da patente dos oficiais e da graduação das

praças seja o crime comum ou militar.

Para  os  seguidores  deste  posicionamento,  o  qual  consideramos  o

condizente com o preceituado pela lei maior do país, a CF, o militar condenado em

definitivo  pela  prática  de  tortura  deve  ser  submetido  a  procedimento  autônomo

iniciado pelo Ministério Público perante o TJME, nos Estados em que haja instalação

deste  tribunal,  ou  diante  do  TJE  nos  demais  Estados,  cabendo  aos  referidos

Tribunais  a  decisão  sobre  a  perda  da  patente  dos  oficiais  e  da  graduação  das

praças.

Seguindo este primeiro entendimento vejamos um julgado do TJE de Mato

Grosso do Sul:

EMENTA  -  DECLARAÇÃO  DE  PERDA  DO  POSTO  E  PATENTE  E
GRADUÇÃO  DAS  PRAÇAS  DA  POLÍCIA  MILITAR  ESTADUAL  -
CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM CRIME DE TORTURA (ART. 1º, I, "a", §
1º,  §  4º,  I,  da  Lei  n..455/97  -  ALEGAÇÃO  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL  -
REJEIÇÃO  -  PRETENDIDA  EXCLUSÃO  DA  POLÍCIA  MILITAR  -
IMPROCEDÊNCIA  -  ERRO  NO  INÍCIO  DA  CARREIRA  MILITAR  -
POLICIAL COM O DOBRO DE TEMPO DEPOIS DOS FATOS - NENHUMA
MÁCULA  DEPOIS  DISSO  -  REGISTRO  DE  INÚMEROS  CURSOS  DE
APERFEIÇOAMENTO  -  COMPORTAMENTE  ÓTIMO  -  FICHA  COM
MUITOS ELOGIOS - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
[...]
Rejeita-se a preliminar  de inépcia  da denúncia,  eis que mesmo o militar
tendo cometido crime comum,  a competência para julgar a exclusão é do
Tribunal de Justiça Estadual, na falta do Tribunal Militar.
[...]
Assim, a própria Constituição Federal descreve que essa perda do posto e
da graduação das praças é competência de um Tribunal.  Como aqui no
Estado  não  existe  o  Tribunal  Militar,  esta  Corte  é  que  passou  a  ter
competência para esse mister.  É o que emana dos seguintes julgados.85

(grifo nosso) 

A segunda corrente jurisprudencial dominante, dá ao artigo 125, § 4º da CF

entendimento diverso, defendendo que em se tratando de crimes militares, o tribunal

competente para decidir  quanto à perda da função é o TJME e, no tocante aos

crimes comuns (entre eles o crime de tortura) é competente para decidir acerca da

perda da função o próprio Juiz singular que julgou o processo, cabendo qualquer

recurso ao TJE comum. Esta corrente entende que a perda da função e a interdição

85 MATO GROSSO DO SUL (ESTADO).  Tribunal  de Justiça de Mato Grosso do Sul,  1ª  Turma
Criminal.  ED  14749  MS  2008.014749-8/0001.00.  Rel.  Desembargador  João  Batista  da  Costa
Marques,  julgado  em  02.06.2009.  Disponível  em:
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5710891/embargos-de-declaracao-em-declar-perda-do-
posto-e-patente-d-ed-14749-ms-2008014749-8-000100-tjms/inteiro-teor> Acessado em: 04 jun. 2011.
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de  seu  exercício  pelo  dobro  do  prazo  da  pena  aplicada  são  consequências

automáticas  da  condenação  e  não  um  efeito  desta.  Tal  conclusão  implica  a

desnecessidade  de  o  juiz  fundamentar  a  perda  da  função,  não  precisando  o

magistrado  sequer  fazer  constar  da  sentença  a  perda  da  função.  Vejamos  um

julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA:  REVISÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO  POR  CRIME  DE
TORTURA. POLICIAL MILITAR. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EFEITO
AUTOMÁTICO  DA  CONDENAÇÃO.  DISPENSABILIDADE  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM.  PEDIDO
QUE NÃO ATACA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO
PLEITO VIA REVISÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. -  A perda de função
pública prevista no § 5º, do art. 1º, da Lei nº 9.455/97, é efeito automático da
condenação, e não pena acessória, dispensando fundamentação específica
ou processo autônomo. - Não possuindo o crime de tortura correspondência
no Código Militar,  é da competência da Justiça Comum a decretação da
perda  de  cargo  público.  -  Destinando-se  a  Revisão  Criminal  a  atacar  a
condenação, e não seus efeitos, descabe o exame do pedido.86

Mesmo contrariando as decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso –

TJMT, aqui no Estado existem julgados em 1ª instância neste sentido. Vejamos o

julgamento no Processo nº 47/2007, da Comarca de Nova Xavantina-MT:

EXPEDIENTE:  SENTENÇA.  POR  TODO  O  EXPOSTO,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  A  PRETENSÃO  CONTIDA  NA
DENÚNCIA  FORMULADA  PELO MINISTÉRIO PÚBLICO  ESTADUAL,  O
QUE  FAÇO  PARA  ABSOLVER  O  RÉU  WILTON  XAVIER  DA  SILVA,
QUALIFICADO NOS AUTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO IV,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E CONDENAR O ACUSADO SILVIO
LUIZ MOREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE QUALIFICADO NOS AUTOS
EM EXAME, PELA PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA DESCRITA NO ART.
1º, II C/C ART. 1º, §3º, IN FINE E ART. 1º, §4º, I, TODOS DA LEI N.º 9.455,
DE 07 DE ABRIL DE 1997. 
[...]
Nos termos do art. 1º, § 5º da lei n.º 9.455, de 07.04.1997, c/c art. 92, inciso
I, alínea b, do código penal, decreto a perda do cargo público do réu Silvio
Luiz Moreira da Silva, que exercia o múnus de soldado da polícia militar do
estado de mato grosso, com efeitos a partir do trânsito em julgado desta
sentença,  bem como a sua interdição para o exercício de cargo, emprego
ou função pública pelo prazo correspondente ao dobro da pena aplicada.
Comunique-se  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Mato
Grosso sobre a presente sentença, inclusive sobre a decretação da perda
do cargo público do réu Sd PM Silvio Luiz Moreira da Silva. Ressalto que a
parte dispositiva da sentença que decretou a perda do cargo público do réu

86 MINAS GERAIS (ESTADO). Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Comarca de Paracatu. Revisão
Criminal  n°  1.0000.08.475640-2/000.  Rel.  Desembargador  Herculano  Rodrigues,  julgado  em
09.02.2009,  publicado  em  17.04.2009.  Disponível  em:  <
http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?
tipoTribunal=1&comrCodigo=0&ano=8&txt_processo=475640&complemento=0&sequencial=0&palavr
asConsulta=&todas=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=> Acessado em: 04 jun. 2011.
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Sd PM Silvio Luiz Moreira da Silva não tem o condão de prejudicar o tramite
de eventual procedimento instaurado pela corporação militar, vez que são
instâncias distintas.[...].  P.r.i.c.  Nova Xavantina-MT,  13 de maio de 2008.
Bruno D´Oliveira Marques – Juiz de Direito.87 (grifo nosso) 

Conforme subentendido no parágrafo anterior, o posicionamento do TJMT é

no sentido de que cabe a este Tribunal decidir sobre a perda do posto e da patente

dos oficiais e da graduação das praças, seja o crime de natureza comum ou militar.

Fundamentando tal afirmativa vejamos ementa do julgamento da Apelação Criminal

nº 72966/2008:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -  JÚRI  -  HOMICÍDIO QUALIFICADO -
SOLUÇÃO  CONDENATÓRIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -  PRETEXTO  DE
DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS EXSURGIDA DA PERSECUÇÃO
PENAL -  QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO  -  SOBERANIA  -  CF,  ART.  5º,  XXXVIII,  “C”  -
DESPROVIMENTO  -  SENTENÇA  -  EFEITOS  DA  CONDENAÇÃO  -
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - IMPOSIÇÃO DE
PERDA DO CARGO - CP ART. 92 DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 125, §
4°  DA  CF  -  IMPOSSIBILIDADE  -  TRÂNSITO  EM  JULGADO  E
DEFLAGRAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO  ESPECÍFICO  NO  RESPECTIVO
TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO NO ALTERNATIVO.
Somente a  decisão dos jurados revestida de pura criação mental  é  que
autoriza a cassação do veredicto e não aquela que se acomoda em uma
das correntes de interpretação da prova produzida durante a persecução
penal.
Incompetente se revela o juízo criminal de primeiro grau para a perda do
cargo ou função do militar.88 (grifo nosso) 

Consideramos o posicionamento do TJMT o mais condizente com a CF, haja

vista  os  militares  federais  e  estaduais  possuírem  um  regramento  jurídico

diferenciado do estabelecido para os demais funcionários públicos civis e cidadãos

comuns.  Desta  forma,  mesmo  sendo  estabelecida  pela  lei  de  tortura  a  perda

automática da função, no caso dos militares, a lei de tortura entra em conflito com a

CF, devendo prevalecer esta, por ser norma hierarquicamente superior.

87 MATO GROSSO (ESTADO). Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 2ª Vara da Comarca de Nova 
Xavantina. Processo Nº: 47/2007. Juiz de Direito Bruno D´Oliveira Marques, julgado em 13.05.2008. 
Disponível em: < http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx> Acessado 
em: 02 jun. 2011.
88 MATO GROSSO (ESTADO). Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 1ª Câmara Criminal.  Recurso
de  Apelação  Criminal  nº  72966/2008  -  Classe  I  -  14  –  Comarca  de  Várzea  Grande.  Rel.
Desembargador  Rui  Ramos  Ribeiro,  julgado  em  09.09.2008.  Disponível  em:  <
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/tribunal/ViewAcordao.aspx?key=1d3839e4-20ba-4965-8fc9-
484e5f377295> Acessado em: 30 set. 2011.
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3.2.8 Fiança, graça e anistia em crime de tortura

O  artigo  1º,  §  6º,  da  lei  de  tortura  dispõe  que  “o  crime  de  tortura  é

inafiançável  e  insuscetível  de  graça  ou  anistia”.  Este  dispositivo  somente  veio

disciplinar o previsto no artigo 5º, XLIII, da CF.

A fiança nada mais é que uma caução, a qual é prestada no processo, para

que  o  acusado  possa  responder  ao  processo  em  liberdade  provisória,  estando

disciplinada nos artigos 321 a 350 do CPP.

Quanto à anistia, Coimbra (2002) a define como “um ato do poder soberano

que cobre  com o véu do olvido  certas  infrações criminais,  e,  em conseqüência,

impede ou extingue os processos respectivos e torna de nenhum efeito penal as

condenações”.89

A polêmica quanto a este parágrafo da lei  de tortura reside no fato de a

LCHE, em seu artigo 2º, I, ter proibido a concessão da anistia, da graça e do indulto

para o crime de tortura, enquanto que, conforme observado acima, a lei de tortura foi

publicada  prevendo  a  proibição  somente  da  graça  ou  anistia,  não  prevendo  a

proibição do indulto.

Antes de adentrarmos na polêmica propriamente dita, merece destaque a

definição da graça e do indulto por Coimbra (2002):

A graça e o indulto implicam na renúncia ao direito de punir, onde
o soberano perdoa o crime praticado, extinguindo-se, assim, a punibilidade.
A  graça  se  diferencia  do  indulto  tão-somente  por  ser  aquela  de  ordem
individual, vez que este se consubstancia numa medida de caráter coletivo,
manifestada  pelo  Presidente  da  República,  ordinariamente,  nos
denominados decretos de indultos natalinos. A graça, nos termos do art.
734  do  CPP  ‘...poderá  ser  provocada  por  petição  do  condenado,  de
qualquer  pessoa  do  povo,  do  Conselho  Penitenciário  do  Estado,  ou  do
Ministério  Público,  ressalvada,  entretanto,  ao Presidente da República,  a
faculdade de concedê-la espontaneamente’.90

Para alguns doutrinadores, com a publicação da lei de tortura, ocorreu uma

revogação tácita da proibição do indulto para o crime de tortura. 

Para a doutrina dominante, a qual consideramos a mais condizente com a

tutela da dignidade humana e com as Convenções Internacionais sobre o combate à

89 COIMBRA, Mário. Op. cit., p. 197.
90 Idem, p. 197.
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tortura, prevalece o entendimento de que o indulto também não pode ser concedido

para esta espécie de crime.  Vejamos o posicionamento do festejado doutrinador

Capez (2008):

[...] Entendemos que o indulto também não pode ser concedido para o crime
de tortura. Com efeito, a CF, em seu art. 5º, XLIII, ao proibir a concessão de
graça e anistia para a tortura, os crimes hediondos, o terrorismo e o tráfico
de drogas, não fez também qualquer referência explícita ao termo ‘indulto’.
Isso não significou, porém, a exclusão do indulto do rol de vedações, pois a
Carta Magna empregou o termo ‘graça’ em sentido amplo, compreendendo
a graça em sentido estrito e o indulto (chamado graça coletiva). Por essa
razão, não importa se a Lei de Tortura referiu-se expressamente ou não ao
indulto, pois a concessão desse benefício já estava vedada para a tortura
desde a Constituição Federal.91

Questão  interessante  é  que,  mesmo  estando  proibida  a  concessão  de

fiança, a liberdade provisória pode ser concedida sem fiança, uma vez que a lei de

tortura não prevê nada em contrário e a LCHE, que até 27 de março de 2007 proibia

a liberdade provisória para o crime de tortura, foi alterado pela lei nº 11.464, de 28

de março de 2007, a qual alterou o artigo 2º, II,  da LCHE, deixando de proibir a

liberdade provisória  sem fiança para os crimes hediondos e equiparados,  dentre

eles, o crime de tortura. Merecem destaque as palavras de Capez (2008) quanto a

esta alteração:

[...]  Muito  embora o  crime continue inafiançável,  o  condenado por  crime
hediondo  e  equiparado,  que  for  preso  provisoriamente,  poderá  obter  o
benefício  da  liberdade  provisória,  caso  não  estejam  presentes  os
pressupostos  para  a  manutenção  de  sua  segregação  cautelar.  Assim,
somente  se  admitirá  que  o  acusado  permaneça  preso  cautelarmente
quando estiverem presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva
(CPP, arts. 310, parágrafo único, e 312)[...].92

Diante do exposto acima, mesmo quando preso em flagrante, em respeito às

garantias constitucionais, dentre elas a do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e da

presunção de inocência  (artigo 5º,  LVII),  o  réu acaba tendo da oportunidade de

poder responder ao processo em liberdade.  No entanto,  o  juiz  deve realizar  um

estudo  minucioso  para  oportunizar  esta  liberdade  provisória.  Corroborando  este

entendimento, merecem destaque as palavras de Maia (2000):

91 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 693.
92 Idem, p. 694.



60

[...]  Não é preciso muito esforço para compreender que o agente público
responsável  por  tortura,  especialmente  nas  situações  em  que
ordinariamente a tortura ocorre - dentro das delegacias de polícia, ou dentro
das  penitenciárias  -,  caso  mantido  em  liberdade,  poderá  interferir  na
instrução criminal, bem assim terá grande probabilidade de cometer novos
atos de tortura, precisamente porque não costumam ser atos isolados, mas
frutos de uma sistemática de atuação.93

3.2.9 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o artigo 1º, § 7º da lei de

tortura prevê que o condenado pela prática da tortura iniciará o cumprimento da

pena em regime fechado, exceto no caso do artigo 1º, § 2º, o qual trata da omissão

diante da prática da tortura, prevendo pena de detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Neste último caso, em conformidade com a regra do artigo 33, caput, do CP, o qual

estabelece que “a pena de detenção deverá ser cumprida em regime semi-aberto,

ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado”.94 Este parágrafo 7º

da lei de tortura já gerou enorme celeuma, principalmente pelo fato de contrariar o

antigo artigo 2º, § 1º da LCHE, o qual previa o regime integralmente fechado para os

crimes  hediondos  e  equiparados,  dentre  eles  a  tortura.  No  entanto,  a  partir  da

publicação da lei  11.464 de 2007,  a  qual  alterou o  citado artigo  2º,  §  1º  da  lei

8.072/1990,  passando  a  prever  o  regime  inicialmente  fechado  para  os  crimes

hediondos e equiparados, tal discussão perdeu o significado.

Diante desta nova realidade e coadunando com a LCHE, o condenado pela

prática de tortura deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado e, de

acordo  com o  artigo  2º,  §  2º  da  lei  8.072/1990  poderá  progredir  de  regime de

cumprimento da pena após o cumprimento de 2/5 (dois  quintos)  da pena se for

primário na prática de crime hediondo ou equiparado, e após o cumprimento de 3/5

(três quintos) da pena se for reincidente.

Conforme se pode observar, o fato de prever o cumprimento de pelo menos

2/5 (dois  quintos)  da pena em regime inicial  fechado denota o tratamento rígido

dispensado aos autores deste delito, como clara demonstração de que, pelo menos

no aspecto legal, já não se tolera mais no Brasil este hediondo crime, o qual fere os

direitos mais basilares do ser humano.

93 MAIA, Luciano Mariz. Op. cit.
94 BRASIL,  República  Federativa  do.  Código  Penal  Brasileiro.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848compilado.htm>  Acessado  em:  12  jun.
2011.
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3.2.10 Aplicação do princípio da extraterritorialidade

O artigo 2º da lei  de tortura praticamente encerra a mesma, haja vista o

artigo 3º se referir à data de vigência da mesma, a qual se deu na data de sua

publicação, e o artigo 4º revogar, de forma expressa, o artigo 233 da lei 8.069/1990

(ECA). O citado artigo 2º trata do princípio da extraterritorialidade da aplicação da lei

de tortura ao prever que “o disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não

tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-

se o agente em local sob jurisdição brasileira”.95 Quanto às situações em que se

torna possível esta reprimenda, merecem destaque as palavras de Capez (2008):

[...]  Assim,  temos duas hipóteses  em que a  lei  nacional  aplicar-se-á  ao
cidadão que comete crime de tortura no estrangeiro: (a) quando a vítima for
brasileira: trata-se aqui da extraterritorialidade incondicionada, pois não se
exige qualquer condição para que a lei atinja um crime cometido fora do
território nacional, ainda que o agente se encontre em território estrangeiro.
Basta somente que a vítima seja brasileira; (b) quando o agente encontrar-
se em território brasileiro: trata-se da extraterritorialidade condicionada, pois,
nesse caso,  a lei  nacional só se aplica ao crime de tortura cometido no
estrangeiro se o torturador adentrar o território nacional. [...] Finalmente, não
se exige qualquer outra condição prevista no art. 7º do Código Penal para a
incidência da lei brasileira sobre o crime de tortura praticado no estrangeiro,
pois prevalece o disciplinamento específico da Lei n. 9.455/97.96

Como se observa, mais uma vez o legislador pátrio, respeitando os Tratados

e Convenções Internacionais, dos quais o país é signatário, procurou disciplinar de

forma bastante rígida o tratamento dispensado aos autores deste crime, prevendo,

inclusive, possibilidades de se puni-los em situações em que o crime de tortura não

é praticado no Brasil.

95 BRASIL, República Federativa do. Lei nº 9.455/1997. Op. cit.
96 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 695.
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CAPÍTULO IV

METODOLOGIA

Antes de se analisar a metodologia empregada no presente trabalho faz-se

necessário  não  deixar  de  frisar  a  importância  que  a  ciência  tem  assumido  na

sociedade contemporânea,  onde o homem tem procurado encontrar  as soluções

para seus principais problemas por meio da pesquisa científica.

Vale ressaltar também que, segundo Trujillo apud Lakatos & Marconi (2009):

Método  é  a  forma  de  proceder  ao  longo  de  um caminho.  Na
ciência os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de
início o pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de
proceder do cientista ao longo de um percurso para alcançar um objetivo.97

Diante do exposto método científico não é um procedimento lógico e rígido.

Na prática, muitas vezes, o cientista procede por tentativas, vai numa direção, volta,

recomeça  a  pesquisa,  abandona  certas  hipóteses  porque  não  tem  o  material

necessário, faz uso da intuição, se frustra, se anima, se apega a uma teoria. Em

outras palavras, o método científico não se define por ser uma seqüência linear de

passos que necessariamente conduz a um resultado. Conceber o método cientifico

como uma seqüência rígida de etapas que o cientista segue disciplinadamente é

conceber de maneira errônea a atividade científica. 

4.1 QUANTO AO MÉTODO DE ABORDAGEM

O  presente  trabalho  partiu  de  um  problema  específico  decorrente  da

necessidade de se inferir se existe a prática da tortura no âmbito da Polícia Militar do

Estado  de  Mato  Grosso.  Para  tanto  foram  analisados  dados  provenientes  do

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, a partir dos mesmos se inferiu uma verdade

geral,  portanto,  trata-se  da  utilização  do  método  indutivo.  Corroboram  tal

entendimento as festejadas pesquisadoras Lakatos & Marconi (2009):

Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de
dados  particulares,  suficientemente  constatados,  infere-se  uma  verdade

97 TRUJILLO FERRARI, Alfonso.  Metodologia da ciência.  In: LAKATOS, Eva Maria;  MARCONI,
Marina de Andrade. Metodologia Científica. 5 ed. 3 reimpr. São Paulo: Atlas, 2009, p. 44.
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geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo
dos argumentos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do
que o das premissas nas quais se basearam.98

Este  trabalho  se  amolda  a  este  método,  uma  vez  que  inicialmente  foi

verificado se na Polícia Militar de Mato Grosso existem casos de prática de tortura

por seus policiais, através da organização e demonstração dos dados colhidos no

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após esta primeira observação foi

possível  fazer  constatações  mais  amplas,  partindo  dos  dados  isolados  de  cada

Comando Regional e chegar a uma relação do efetivo total  da Instituição com o

efetivo de policiais processados ou condenados no crime de tortura, atendendo ao

método de abordagem da pesquisa utilizado.

4.2 QUANTO AO MÉTODO DE PROCEDIMENTO

Os  métodos  de  procedimento  serão  realizados  na  parte  histórica  e

estatística.

a) Histórica: por este método de procedimento se analisa acontecimentos,

processos e instituições do passado para verificar a sua influência na sociedade

atual. De acordo com Lakatos & Marconi (2009):

[...] o método histórico consiste em investigar acontecimentos, processos e
instituições do passado para verificar sua influência na sociedade de hoje,
pois as instituições alcançaram sua forma atual por meio de alterações de
suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto
cultural particular de cada época.99

Desta  forma,  por  intermédio  de  pesquisa  bibliográfica  se  observará  as

variadas formas de prática de tortura através dos séculos em várias sociedades, em

especial, no Brasil.

b) Estatística: trata-se de um método que se aplica ao estudo de fenômenos

aleatórios,  os quais se destacam por  se repetirem e estarem associados a uma

variabilidade. As festejadas cientistas Lakatos & Marconi (2009) afirmam que:

98 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 5 ed. 3 reimpr. 
São Paulo: Atlas, 2009, p. 53.
99 Idem, p. 91.
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O papel  do  método  estatístico  é,  antes  de  tudo,  fornecer  uma
descrição quantitativa da sociedade, considerada como um todo organizado.
Por exemplo, definem-se e delimitam-se as classes sociais, especificando
as  características  dos  membros  dessas  classes  e,  após,  mede-se  sua
importância  ou  variação,  ou  qualquer  outro  atributo  quantificável  que
contribua para seu melhor entendimento. No entanto, a estatística pode ser
considerada  mais  do  que  apenas  um  meio  de  descrição  racional;  é,
também, um método de experimentação e prova, pois é método de análise.
100

Por  este  método  é  possível  inferir  a  quantidade  de  policiais  militares

condenados e processados pela prática de tortura e sua relação com o efetivo de

policiais da PMMT. 

4.3 QUANTO AO TIPO DE PESQUISA

4.3.1 Quanto aos fins

Esta pesquisa será descritiva uma vez que tem como objetivo descrever um

determinado  fenômeno,  situação,  contexto  ou  realidade  que  ainda  não  foi

suficientemente estudado para ser explicado, qual seja, a incidência da prática da

tortura  na  PMMT,  podendo  dar  origem  a  atividades  investigativas  posteriores

direcionadas para explicar qual  a razão da incidência deste crime em estudo na

PMMT.

4.3.2 Quanto aos meios

Os  meios  de  investigação  serão  através  de  pesquisa  bibliográfica  e

documental.

a) Pesquisa Bibliográfica: porque será realizada uma revisão bibliográfica

sobre a tortura e outros assuntos  relacionados com sua prática pelo Estado em

várias partes do mundo e vários momentos históricos, em especial, no Brasil, para a

fundamentação teórica do trabalho, através de fontes primárias e secundárias.

b)  Pesquisa  Documental:  por  utilizar-se  de  documentos  que  não  estão

totalmente disponíveis ao público, tais como dados do Tribunal de Justiça de Mato

Grosso referentes a servidores públicos que foram condenados ou encontram-se

100 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Op. cit., p. 93.
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processados pela prática de tortura, e também dados provenientes da Diretoria de

Gestão  de  Pessoas  da  PMMT  referentes  ao  Comando  Regional  em  que  estes

policiais militares que foram condenados ou encontram-se processados exerciam ou

exercem suas funções.

4.3.3 Quanto à forma de abordagem

Quanto à forma de abordagem a pesquisa será quantitativa.

a)  Quantitativa:  esta  forma  de  abordagem  exige  o  uso  de  técnicas

estatísticas,  as  quais  serão  utilizadas  na  quantificação  de  policiais  militares

condenados ou processados pela prática de tortura. O método quantitativo segundo

Richardson et al. apud Lakatos e Marconi (2009):

[...] caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de
coleta  de informações quanto no tratamento delas por  meio de técnicas
estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão,
às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão
etc.101

101 RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa Social: métodos e técnicas. In: LAKATOS, Eva 
Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 5 ed. 3 reimpr. São Paulo: Atlas, 
2009, p. 269.
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CAPÍTULO V

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Conforme  se  pôde  observar,  até  o  presente  momento  deste  estudo  foi

realizada  a  contextualização  sobre  a  prática  da  tortura  pelo  Homem  desde  a

Antiguidade,  quando  possuía  o  caráter  de  castigo  pessoal  e  estava  diretamente

ligada à religião, passando pelos diversos instrumentos internacionais de combate à

tortura no mundo contemporâneo, como por exemplo, a Convenção contra a tortura

e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou  degradantes,  de  1984,

culminando, no Brasil, com a edição da lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, a qual

define os crimes de tortura e dá outras providências.

Neste capítulo será realizada a análise, a interpretação e a discussão dos

resultados,  com base nos conhecimentos produzidos e no referencial  teórico,  os

dados foram coletados em outubro de 2011, na Corregedoria do Tribunal de Justiça

de Mato Grosso e forneceram subsídios quantitativos e qualitativos relevantes para

a presente pesquisa. 

Antes de verificarmos se realmente existe a prática da tortura no âmbito da

PMMT importante se faz dizer que os dados obtidos na Corregedoria do TJMT são

dados mínimos, ou seja, os números apresentados referem-se somente aos casos

em  que  os  processos  foram  distribuídos  com  o  assunto  “tortura”.  Desta  forma,

podem existir  casos, apesar de residuais, em que o processo foi  distribuído com

outro  assunto,  como  por  exemplo,  “abuso  de  autoridade”,  e  posteriormente  se

verificou tratar-se de tortura. Neste último caso, não é realizada a mudança na base

de dados na capitulação do crime, permanecendo como abuso de autoridade.

Importante  também  salientar  que  estes  dados  referem-se  a  processos

envolvendo  policiais  militares  desde  a  edição  da  lei  nº  9.455,  em  1997,  até  o

presente ano.

Conforme  poderemos  observar  à  frente  foi  realizada  uma  confrontação

destes dados obtidos na Corregedoria do TJMT com o atual efetivo da PMMT nos

Comandos Regionais. Não devemos deixar de levar em consideração que os dados

referentes a processos por tortura envolvendo policiais militares possuem um lapso



67

temporal de mais de 14 anos e no efetivo atual da PMMT foram acrescidos cerca de

um mil soldados recentemente, em setembro do presente ano.

Teoricamente  estes  soldados  recém  incluídos  na  Instituição  possuem

raríssima probabilidade de se envolverem em prática de tortura. No entanto, como

esta  distribuição  dos  soldados  nos  Comandos  Regionais  é  realizada

proporcionalmente, levando em consideração o efetivo de cada CR, este fator não

impedirá de analisarmos quais os CRs que possuem mais policiais envolvidos em

processos por tortura, em números reais e proporcionalmente em relação ao efetivo

operacional e ao efetivo total. 

A confrontação dos dados obtidos com o efetivo operacional e o efetivo total

de cada CR se faz importante em virtude de existirem alguns CRs que empregam

grande parcela de seu efetivo no setor administrativo, enquanto outros reduzem este

efetivo drasticamente e, na prática, o policial militar que atua no setor operacional

possui mais probabilidade de se envolver em processos por tortura, no entanto, isto

não impede o policial do setor administrativo de também vir a cometer tortura, por

exemplo, quando é empregado em alguma operação policial militar; quando está em

sua folga e usa de seu poder de polícia e abusa de cidadão em conflito com a lei

que acabara de cometer um delito próximo à residência deste policial, justificando a

importância de se confrontar os dados obtidos também com o efetivo total do CR.

Nas  páginas  a  seguir  serão  apresentados  Gráficos  e  Tabelas  que

procuraram traduzir os dados provenientes do TJMT e sua relação com o efetivo da

PMMT, distribuído nos Comandos Regionais em todo o Estado de Mato Grosso.
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Tabela 1: Policiais que se envolveram em processos por Tortura de 1997 até
Outubro de 2011

Policiais Porcentagem Quantidade

Condenados 4,39% 09

Processados 80% 164

Absolvidos 15,61% 32

TOTAL 100% 205

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011

4,39%

80%

 15,61%

Condenados
Processados
Absolvidos

Figura 1: Policiais que se envolveram em processos por Tortura

De acordo com os dados  expostos  na tabela  1  e  o  gráfico  de figura  1,

referentes aos policiais militares envolvidos em processos por tortura desde a edição

da lei de tortura até os dias atuais, observa-se que ainda é muito raro o número de

policiais condenados pela prática de tortura, com apenas 9 policiais condenados, o

que corresponde a apenas 4,39% do total de policiais processados. No entanto, não

podemos  deixar  de  observar  o  grande  número  de  policiais  com  processos  em

andamento,  com  164  policiais,  representando  80%  do  total.  Observa-se  que  o

número de absolvições é bem maior que o número de condenações, o que pode ser

decorrente de diversos fatores, como por exemplo, a grande dificuldade em se obter

provas suficientes para a condenação do policial.
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Tabela 2: Efetivo atual do Comando Regional I – Cuiabá e Comando Especializado
Efetivo do CR I Porcentagem Quantidade

Administrativo 20,82% 683

Operacional 79,18% 2.597

TOTAL 100% 3.280

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011

Tabela  3:  Relação entre o atual  efetivo do CR I  e  CESP e policiais  que se
envolveram em processos por Tortura

Condenados

Total 01

% Efetivo Operacional 0,04%

% Efetivo Total 0,03%

Processados

Total 53

% Efetivo Operacional 2,04%

% Efetivo Total 1,62%

Absolvidos

Total 0

% Efetivo Operacional 0%

% Efetivo Total 0%

Total de Envolvidos
Total 54

% Efetivo Operacional 2,08%

% Efetivo Total 1,65%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011

3226
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Figura 2: Relação entre o atual efetivo do CR I e CESP e policiais que se envolveram em processos
por Tortura
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Analisando  o  exposto  nas  Tabelas  2  e  3  e  no  gráfico  acima  podemos

inicialmente  observar  que  o  CR I  e  CESP  foram inseridos  juntos  nas  referidas

Tabelas em virtude de os dados do TJMT não permitirem inferir quais as Unidades

Policiais  de  Cuiabá  em  que  o  policial  processado  por  tortura  está  lotado.  Foi

verificado 1 caso de condenação pela prática de tortura, o que, por si só já seria

suficiente para responder à principal questão do presente estudo: existe tortura no

âmbito da PMMT? Apesar de possuir o maior número de envolvidos em processos

por tortura, um total de 54, proporcionalmente aos efetivos operacional e total, está

entre os menores índices dentre os CRs, conforme observaremos mais à frente.

Tabela 4: Efetivo atual do Comando Regional II – Várzea Grande
Efetivo do CR II Porcentagem Quantidade

Administrativo 5,78% 58

Operacional 94,22% 946

TOTAL 100% 1.004

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011

Tabela 5: Relação entre o atual efetivo do CR II e policiais que se envolveram
em processos por Tortura

Condenados

Total 03

% Efetivo Operacional 0,32%

% Efetivo Total 0,30%

Processados

Total 16

% Efetivo Operacional 1,69%

% Efetivo Total 1,59%

Absolvidos

Total 10

% Efetivo Operacional 1,06%

% Efetivo Total 0,99%

Total de Envolvidos
Total 29

% Efetivo Operacional 3,07%

% Efetivo Total 2,88%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011
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Figura 3:  Relação entre o atual efetivo do CR II e policiais que se envolveram em processos por
Tortura

De  acordo  com  o  exposto  nas  Tabela  4  e  5  e  no  gráfico  acima,  em

contraponto  ao observado no CR I,  o  Comando Regional  II  é  o  que apresenta,

proporcionalmente, o menor número de policiais no setor administrativo dentre todos

os CRs. Foi observado também que, juntamente com o CR V, é o que possui o

maior número de condenações por tortura, totalizando 3 policiais militares. Mesmo

estando  localizado  em  região  com  características  semelhantes  às  do  CR  I,  o

Comando Regional II  apresentou índices de envolvidos em processos por tortura

maiores.

Tabela 6: Efetivo atual do Comando Regional III - Sinop
Efetivo do CR III Porcentagem Quantidade

Administrativo 16,96% 57

Operacional 83,04% 279

TOTAL 100% 336

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011



72

Tabela 7: Relação entre o atual efetivo do CR III e policiais que se envolveram
em processos por Tortura

Condenados

Total 0

% Efetivo Operacional 0%

% Efetivo Total 0%

Processados
Total 25

% Efetivo Operacional 8,96%

% Efetivo Total 7,44%

Absolvidos
Total 0

% Efetivo Operacional 0%

% Efetivo Total 0%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011

311
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Figura 4:  Relação entre o atual efetivo do CR III e policiais que se envolveram em processos por
Tortura

Mesmo,  proporcionalmente,  possuindo  o  segundo  maior  efetivo  no  setor

administrativo, com 16,96% do efetivo total, de acordo com as tabelas 6 e 7 e gráfico

acima,  o  CR III  possui  o  maior  índice  de  policiais  processados  pela  prática  de

tortura, o que merece uma especial atenção, no sentido de se buscar verificar o que

tem levado estes policiais a responderem por crime tão grave, pois mesmo o fato de

se encontrarem apenas respondendo a processo por tortura, tal situação acarreta

em enorme desgaste tanto para a Instituição, quanto para o próprio policial militar.
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Tabela 8: Efetivo atual do Comando Regional IV - Rondonópolis
Efetivo do CR IV Porcentagem Quantidade

Administrativo 6,66% 47

Operacional 93,34% 659

TOTAL 100% 706

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011

Tabela 9: Relação entre o atual efetivo do CR IV e policiais que se envolveram
em processos por Tortura

Condenados

Total 0

% Efetivo Operacional 0%

% Efetivo Total 0%

Processados

Total 21

% Efetivo Operacional 3,19%

% Efetivo Total 2,97%

Absolvidos

Total 4

% Efetivo Operacional 0,61%

% Efetivo Total 0,57%

Total de Envolvidos
Total 25

% Efetivo Operacional 3,80%

% Efetivo Total 3,54%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011
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Figura 5:  Relação entre o atual efetivo do CR IV e policiais que se envolveram em processos por
Tortura
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Nas tabelas 8 e 9 conjuntamente com o gráfico acima, observamos que a

grande maioria do efetivo do CR IV, 93,34%, atua no setor operacional. Observa-se

também que não foi verificado nenhum caso de condenação de policial militar pela

prática de tortura.  No entanto,  foi  verificado que este Comando Regional  possui

maiores índices de policiais que se envolveram em processos por tortura que os

próprios CRs I e II, com 3,80% do efetivo operacional e 3,54% do efetivo total do

CR.

Tabela 10: Efetivo atual do Comando Regional V – Barra do Garças
Efetivo do CR V Porcentagem Quantidade

Administrativo 12,02% 50

Operacional 87,98% 366

TOTAL 100% 416

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011

Tabela 11: Relação entre o atual efetivo do CR V e policiais que se envolveram
em processos por Tortura

Condenados

Total 03

% Efetivo Operacional 0,82%

% Efetivo Total 0,72%

Processados
Total 07

% Efetivo Operacional 1,91%

% Efetivo Total 1,68%

Absolvidos
Total 09

% Efetivo Operacional 2,46%

% Efetivo Total 2,16%

Total de Envolvidos
Total 19

% Efetivo Operacional 5,96%

% Efetivo Total 4,56%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011
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Figura 6:  Relação entre o atual efetivo do CR V e policiais que se envolveram em processos por
Tortura

Apesar de apresentar um efetivo relativamente pequeno, se comparado com

o efetivo dos CRs I, II e IV, o Comando Regional V, contando atualmente com um

efetivo de 406 policiais militares apresenta números que merecem especial atenção,

uma  vez  que  possui,  de  acordo  com  as  tabelas  10  e  11  e  gráfico  acima,  3

condenações de policiais por tortura, mesmo número que o CR II e três vezes mais

que o número de condenações do CR I. Também apresenta alto índice de policiais

que se envolveram em processos por tortura, com 5,96% do efetivo operacional e

4,56% do  efetivo  total  atualmente  existente  no  referido  CR V.  Se  levarmos  em

consideração que se trata apenas de processos pelo único crime de tortura, o qual

está entre os crimes mais graves que podem ser  praticados pelo policial  militar,

tratam-se de números extremamente preocupantes.

Tabela 12: Efetivo atual do Comando Regional VI - Cáceres
Efetivo do CR VI Porcentagem Quantidade

Administrativo 9,71% 47

Operacional 90,29% 437

TOTAL 100% 484

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011
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Tabela 13: Relação entre o atual efetivo do CR VI e policiais que se envolveram
em processos por Tortura

Condenados

Total 0

% Efetivo Operacional 0%

% Efetivo Total 0%

Processados

Total 21

% Efetivo Operacional 4,81%

% Efetivo Total 4,34%

Absolvidos

Total 01

% Efetivo Operacional 0,23%

% Efetivo Total 0,21%

Total de Envolvidos
Total 22

% Efetivo Operacional 5,04%

% Efetivo Total 4,55%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011
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Figura 7:  Relação entre o atual efetivo do CR VI e policiais que se envolveram em processos por
Tortura

De  acordo  com  as  tabelas  12  e  13  e  gráfico  acima,  o  CR  VI  também

apresenta um efetivo relativamente pequeno. Não foi encontrado no banco de dados

do  TJMT  nenhum caso  de  condenação  pela  prática  de  tortura  neste  Comando

Regional,  no entanto, também apresenta altos índices de policiais envolvidos em

processos por tortura, semelhantes aos índices do CR V.
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Tabela 14: Efetivo atual do Comando Regional VII – Tangará da Serra
Efetivo do CR VII Porcentagem Quantidade

Administrativo 10,61% 35

Operacional 89,39% 295

TOTAL 100% 330

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011

Tabela  15:  Relação  entre  o  atual  efetivo  do  CR  VII  e  policiais  que  se
envolveram em processos por Tortura

Condenados

Total 0

% Efetivo Operacional 0%

% Efetivo Total 0%

Processados

Total 09

% Efetivo Operacional 3,05%

% Efetivo Total 2,73%

Absolvidos

Total 07

% Efetivo Operacional 2,37%

% Efetivo Total 2,12%

Total de Envolvidos
Total 16

% Efetivo Operacional 5,42%

% Efetivo Total 4,85%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011
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Figura 8:  Relação entre o atual efetivo do CR VII e policiais que se envolveram em processos por
Tortura

No  Comando  Regional  VII,  conforme  tabelas  14  e  15  e  gráfico  acima

também não foi verificado nenhum caso de condenação pela prática de tortura, no

entanto, observa-se, assim como nos CRs II e V, um grande número de absolvições

de policiais militares, com um total de 7 absolvições, representando um 2,37% do

efetivo  operacional  e  2,12%  do  efetivo  total  atuais.  Este  grande  número  de

absolvições podem ser decorrentes de diversos fatores que o presente estudo não

tem condições de inferir,  como por  exemplo,  denúncias infundadas,  leniência do

Poder Judiciário, medo das testemunhas do fato de deporem, falta de provas, entre

outros vários fatores.

Tabela 16: Efetivo atual do Comando Regional VIII - Juína
Efetivo do CR VIII Porcentagem Quantidade

Administrativo 8,04% 18

Operacional 91,96% 206

TOTAL 100% 224

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011
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Tabela  17:  Relação  entre  o  atual  efetivo  do  CR  VIII  e  policiais  que  se
envolveram em processos por Tortura

Condenados

Total 02

% Efetivo Operacional 0,97%

% Efetivo Total 0,89%

Processados

Total 11

% Efetivo Operacional 5,34%

% Efetivo Total 4,91%

Absolvidos

Total 01

% Efetivo Operacional 0,49%

% Efetivo Total 0,45%

Total de Envolvidos
Total 14

% Efetivo Operacional 6,80%

% Efetivo Total 6,25%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011
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Figura 9: Relação entre o atual efetivo do CR VIII e policiais que se envolveram em processos por
Tortura

Este  Comando  Regional  VIII  apresenta,  conforme  tabela  16,  o  terceiro

menor efetivo dentre todos os CRs e, no entanto, de acordo com a tabela 17 e

gráfico acima, também apresentou dados preocupantes, haja vista possuir 2 policiais

militares condenados, o que representa o dobro de todo o CR I. Além disso, possui o

segundo maior índice de policiais militares envolvidos em processos por tortura, com
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6,80% do efetivo total e 6,25% do efetivo operacional, somente sendo superado pelo

CR III.

Tabela 18: Efetivo atual do Comando Regional IX – Alta Floresta
Efetivo do CR IX Porcentagem Quantidade

Administrativo 7,45% 14

Operacional 92,55% 174

TOTAL 100% 188

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011

Este Comando Regional não merece maiores análises uma vez que não foi

encontrado no banco de dados do TJMT nenhum caso de processo por  tortura

envolvendo policiais militares deste CR IX. Na verdade, trata-se de um referencial

para que seja verificado em uma análise posterior se neste CR IX são tomadas

medidas diferentes dos demais Comandos Regionais, no sentido de evitar que os

policiais militares se envolvam em processos por tortura.

Tabela 19: Efetivo atual do Comando Regional X – Vila Rica
Efetivo do CR VIII Porcentagem Quantidade

Administrativo 8,66% 11

Operacional 91,34% 116

TOTAL 100% 127

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011

Também no Comando Regional X não há a necessidade de uma análise

mais detalhada, haja vista somente ter sido encontrado no banco de dados do TJMT

um policial militar respondendo a processo por tortura, o que corresponde a 0,86%

do efetivo operacional e 0,79% do efetivo total atual do CR X.
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Tabela 20: Efetivo atual da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
Efetivo da PMMT Porcentagem Quantidade

Administrativo 14,38% 1.020

Operacional 85,62% 6.075

TOTAL 100% 7.095

Fonte:  Dados da Coordenadoria  de Planejamento Operacional  e  Estatística  (CPOE) da PMMT –
Outubro de 2011

Tabela 21: Relação entre o atual efetivo da PMMT e policiais que se envolveram
em processos por Tortura

Condenados

Total 09

% Efetivo Operacional 0,15%

% Efetivo Total 0,13%

Processados

Total 164

% Efetivo Operacional 2,70%

% Efetivo Total 2,31%

Absolvidos

Total 32

% Efetivo Operacional 0,53%

% Efetivo Total 0,45%

Total de Envolvidos
Total 205

% Efetivo Operacional 3,38%

% Efetivo Total 2,89%

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011
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Figura 10: Relação entre o atual efetivo da PMMT e policiais que se envolveram em processos por
Tortura
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Esta tabela 21 procurou relacionar os policiais envolvidos em processos por

tortura em todo o Estado de Mato Grosso, desde a edição da lei de tortura até o mês

de outubro do corrente ano, com o efetivo atual da PMMT, exposto na tabela 20.

Pudemos  verificar  que,  apesar  de  apresentar  índices  reduzidos  de  policiais

condenados pela prática de tortura, com 0,15% do efetivo operacional e 0,13% do

efetivo total,  são suficientes  para confirmar a existência da tortura no âmbito  da

PMMT.  Pudemos observar  também um considerável  índice  de  policiais  militares

envolvidos em processos por tortura, com 3,38% do efetivo operacional e 2,89% do

efetivo total. Estes dados demonstram o quanto os Comandos Regionais do interior

do Estado, em especial o Comando Regional III, de Sinop, e o Comando Regional

VIII, de Juína, apresentam índices bem acima dos apresentados pela Polícia Militar

de  forma geral,  no  que  tange  a  policiais  militares  envolvidos  em processos  por

tortura.

Tabela 22: Processos por Tortura Distribuídos por Ano
Ano Porcentagem Quantidade

1997 0% 0

1998 0% 0

1999 0% 0

2000 0% 0

2001 0% 0

2002 1,04% 01

2003 2,08% 02

2004 1,04% 01

2005 4,17% 04

2006 6,25% 06

2007 6,25% 06

2008 5,21% 05

2009 26,04% 25

2010 32,29% 31

2011 15,63% 15

TOTAL 100% 96

Fonte: Dados da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Outubro de 2011
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Figura 11: Processos por Tortura Distribuídos por Ano

Um outro dado que merece especial atenção é o detalhado logo acima, na

tabela 22 e figura 11, referente ao número de processos por tortura distribuídos

anualmente  em  todo  o  estado  de  Mato  Grosso.  A  distribuição  do  processo

corresponde  ao  início  da  ação  penal,  após  o  oferecimento  da  denúncia  pelo

Ministério Público. 

Conforme podemos observar, houve um aumento vertiginoso no número de

processos iniciados a partir de 2009. 

Alguns  fatores  podem ter  gerado  este  aumento,  como  por  exemplo,  um

recrudescimento na prática da tortura por policiais militares, uma maior fiscalização e

controle por parte do Ministério Público, entre outros.

O  presente  estudo  não  possui  condições  de  inferir  quais  as  causas

concretas  deste  gigantesco  aumento  no  número  de  denúncias  por  tortura  nos

últimos  3  anos,  no  entanto,  não  seria  temerário  dizer  que,  diante  da  grande

influência dos grupos nacionais e internacionais que lutam na defesa dos Direitos

Humanos,  o  Ministério  Público tem exercido  um maior  controle  sobre a  atuação

policial,  não  tolerando  mais  abusos  comumente  cometidos  por  policiais,

principalmente sobre a classe mais baixa da população e suspeita do cometimento

de crimes.
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5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Diante de todos os dados apresentados acima foi verificada a existência de

9 condenações de policiais  militares  pela  prática  de tortura,  o  que responde ao

problema proposto. Também foram observadas 32 absolvições de policiais militares

processados por tortura e 164 policiais respondendo a processo por este crime. No

entanto,  algumas considerações,  diante  dos  dados  colhidos  na  Corregedoria  do

Tribunal de Justiça de Mato Grosso merecem ser realizadas.

Na distribuição dos processos por tortura pelo Estado de Mato Grosso foi

verificado que, em números absolutos, o maior número de policiais processados por

tortura se dá no CR I e Comando Especializado, o que seria presumível, haja vista o

grande efetivo de policiais militares lotados nestes Comandos.

No entanto, na análise levando em consideração o atual efetivo existente em

cada  Comando  Regional,  o  interior  do  estado  apresenta  os  maiores  índices  de

processos por tortura.

O Comando Regional III, de Sinop, apresentou o maior índice de processos

por  tortura,  levando  em  consideração  o  efetivo  atual,  com  8,96%  do  efetivo

operacional e 7,44% do efetivo total respondendo a processo por tortura. Logo em

seguida temos o CR VIII, de Juína, com 6,80% do efetivo operacional e 6,25% do

efetivo  total  envolvidos  em processos  por  tortura,  sendo  que  este  CR possui  2

condenações por tortura.

Os Comandos Regionais V, de Barra do Garças, VI, de Cáceres e VII, de

Tangará  da Serra  apresentaram índices bastante  semelhantes  entre  si,  variando

entre 4,50% e 6%. Destaque para o CR V, de Barra do Garças, com 3 condenações

por tortura. Tratam-se de índices extremamente altos, haja vista estarmos tratando

de um dos mais graves crimes em que o policial militar pode se envolver.

Destaca-se positivamente, diante deste quadro preocupante, o CR IX,  de

Alta Floresta, onde não foi encontrado nenhum caso de processo pela prática de

tortura envolvendo policial militar daquele CR.

Um outro dado obtido através da análise refere-se ao número de processos

por  tortura distribuídos anualmente  em todo o estado de Mato Grosso,  onde se

observa um aumento vertiginoso no número de processos iniciados a partir de 2009,

o que consideramos como fruto de uma maior atuação dos organismos de defesa
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dos direitos humanos e do Ministério Público Estadual, os quais têm exercido maior

controle sobre a atuação policial.

Este  aumento  no  número  de  processos  iniciados  representa  importante

avanço no combate à tortura policial, no entanto, consideramos que o judiciário e o

legislativo  também  precisam  atuar  de  forma  mais  significativa,  diminuindo  a

sensação de impunidade que ainda existe.

Foi observado que na maioria dos casos de condenação de policiais por

tortura o processo se prolongou por cerca de 5 a 10 anos, existindo casos em que

até se passou de 10 anos para o julgamento do policial militar.

Também foi verificado que a grande maioria dos processos envolvendo a

prática de tortura por policial militar encontra-se em andamento.

Conforme já dizia o ilustre filósofo Marques de Beccaria, um dos principais

fatores que inibem a prática do delito não é a gravidade da pena, mas sim, a certeza

da punição. 

Diante  de  uma  análise  preliminar  dos  dados  obtidos  no  TJMT,  torna-se

bastante claro que o Poder Judiciário, diante da infinidade de recursos que podem

ser  interpostos,  é  extremamente  lento  no  julgamento  dos  processos  envolvendo

tortura, o que, aliado a diversos fatores, como por exemplo, falta de provas, medo da

vítima  e  das  testemunhas,  o  corporativismo  existente  dentro  das  polícias,  que

justamente é quem deve investigar a  prática da tortura,  o próprio modo como a

sociedade em geral encara a tortura, considerando como um fato natural ou banal,

leva à conclusão da quase impossibilidade de se punir  o policial  pela prática da

tortura.

Apesar deste quadro negativo, foi observado pelos dados obtidos que houve

um vertiginoso aumento no número de denúncias de policiais militares pela prática

de tortura, o que representa um progresso na defesa dos Direitos Humanos.

Cabe à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diante do atual cenário

encontrar meios de minimizar a incidência da prática de tortura por seus policiais

militares pois sabemos o quão negativas são para a Instituição as denúncias de

policiais envolvidos em crime tão horrendo. A título de exemplificação podemos citar

o caso de Diadema-SP, que causou enorme desgaste para a maior polícia militar do

país, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, envolvendo uma guarnição que foi

flagrada praticando tortura, o que culminou na própria edição da lei de tortura, que
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até  então  encontrava-se  engavetada  no  Congresso  Nacional.  Mesmo depois  de

mais de 14 anos após este fato, o mesmo ainda é veiculado na mídia sempre que o

tema é alvo de discussão.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente  Trabalho,  através  da análise  de  dados  concretos,  permitiu  a

confirmação de que a tortura existe no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato

Grosso. 

Como  formas  de  procurar  combater  a  prática  da  tortura  por  policiais

militares, consideramos que, por se tratar de crime extremamente grave, o legislador

deveria limitar as possibilidades dos intermináveis recursos previstos no código de

processo penal, no caso específico de crime de tortura, sem no entanto, limitar a o

direito constitucional à ampla defesa.

Quanto  ao  Poder  Judiciário,  o  qual  padece  de  enorme  lentidão  e

formalismos complexos,  este deveria colocar dentre as prioridades,  o julgamento

dos  casos  envolvendo  tortura  policial,  efetivando  a  aplicação  dos  tratados  e

convenções internacionais contra a tortura, aos quais o Brasil aderiu.

No  âmbito  interno  da  própria  PMMT,  consideramos  que  a  mesma  pode

adotar alguns mecanismos para procurar reduzir a incidência de policiais militares

envolvidos em processos por tortura.

Uma forma de auxiliar nas investigações durante o inquérito policial e até

mesmo  durante  o  processo  penal  seria  adotar  como  procedimento  padrão  o

afastamento do acusado de prática fundada de tortura, da autoridade de que estiver

investido, uma vez que, permanecendo no cargo, pode influenciar negativamente na

colheita de prova, intimidar testemunhas, enfim, tumultuar as investigações. Para

tanto, a própria Corregedoria da PMMT exerceria papel importante, fiscalizando se

tal situação está ocorrendo.
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Além desta fiscalização mais rígida pela Corregedoria da PMMT, também

seria de extrema importância o investimento na capacitação do policial militar. Fato

que não devemos deixar de observar refere-se à não existência na Malha Curricular

do  Curso  de  Formação  de  Oficiais  e  no  Curso  de  Formação  de  Soldados,  de

disciplina  referente  à  legislação  penal  especial,  ou  seja,  não  há  uma  disciplina

específica que aborde leis importantes para a atuação policial, como por exemplo, a

lei nº 4.898, de 1965 (lei de Abuso de Autoridade), lei nº 11.340, de 2006 (lei Maria

da  Penha),  lei  nº  8.072,  de  1990  (lei  dos  Crimes  Hediondos  e  Equiparados),  a

própria lei 9.455, de 1997 (lei de Tortura), dentre outras.

Consideramos de extrema importância a inclusão na Malha Curricular dos

Cursos de Formação e Aperfeiçoamento da PMMT, de disciplina que aborde as leis

penais especiais  mais diretamente ligadas à atividade policial  militar,  procurando

demonstrar ao policial militar as implicações legais decorrentes do descumprimento

destas leis.

Também  seria  interessante  a  criação  de  uma  Comissão  Multidisciplinar,

composta de membros da Corregedoria da PMMT, do Ministério Público, do Poder

Judiciário,  Assistentes  Sociais  e  Psicólogos,  para  percorrerem  os  Comandos

Regionais,  proferindo  palestras  e  distribuindo  cartilhas  que  demonstrem  a

importância de se evitar o cometimento de abusos na atuação policial, a importância

de se evitar a prática da tortura.

O  acompanhamento  por  psicólogos  e  retirada  da  atividade  operacional

daqueles  policiais  militares  que  se  encontram  com  elevados  níveis  de  stress,

também representam mecanismos de combate a prática da tortura policial.

Finalizando esta discussão consideramos que, antes de punir o policial pela

prática  de  crime  de  tortura,  o  Estado  deve  procurar  oferecer  ao  mesmo  a

capacitação e o acompanhamento de sua saúde física e mental, pois cobrar sem dar

a contrapartida necessária, se torna, no mínimo, desumano.
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