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E uma mulher que carregava o filho nos braços disse: 
'%ala-nos dos filhos'! 

E ele disse: 

'Vossos filhos não são vossos filhos. 
São os filhos e as filhas da ânsia da  da por si mesma. 

Vêm através de vós, mas não de vós. 

E embora nevam convosco, não vos pertencem. 
Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas ngo vossospensamentos, 

Porque eles têm seus próprios pensamentos. 

Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas; 
Pois suas almas moram na mansão do amanh$ que v6s não podeis dsitar 

nem mesmo em sonho. 

Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazêlos como 
V ~ S ,  

Porque a vida não anda para trds e não se demora com os diaspassados. 

Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas 

w'vas. 
O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua 

força para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. 

Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria: 
Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que 

permanece estdvel. '" 

(GIBRAN KHALIL GIBRAN) 

A minha esposa Rita e à minha filha Bianca. 
Ao meu Orientador, pelo árduo trabalho de me indicar o caminho correto. * 
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i. Resumo 

Ao longo de todo o processo histórico, inúmeras formas de opressão aos direitos individuais 

foram perpetradas de forma maciça, contudo a prática da tortura permanece sendo aquela que 

mais profundamente desintegra a liberdade, marco fundamental da dignidade humana. 

O hábito de insultar o ser humano, na busca incessante de sua despersonalização, transformou- 

se em fato corriqueiro no seio social, sobretudo por ocasião de períodos belicosos ou de 

deflagração de períodos anárquicos, os quais mostraram-se eficazmente propicias para a 

comprovação do predomínio da força sobre a autoridade e a razão. 

Especialmente nessas oportunidades, demonstrou-se que a estupidez dos governos e o absurdo 

das leis que toleravam a prática da tortura em detrimento da preservação dos direitos 

individuais do ser humano, mantinha-se em contínuo uso sob a falsa premissa de serem 

essenciais à defesa do Estado e das liberdades individuais. 

Nesse espectro, a prática da tortura - como uma das maiores preocupações da humanidade - 
deve ser repelida a qualquer custo, criando-se instrumentos materiais de proteção dos direitos 
humanos fundamentais e dignificadores da condição humana. 

Através do presente trabalho, na primeira parte, buscou-se analisar historicamente o emprego 

da tortura através dos tempos e por diversas localidades geográficas, no intuito singelo de 

comprovar a sistemática violação dos direitos individuais pela execução dos suplícios corporais, 

No ensejo de acompanhar a reação mundial contra a tortura, iniciada com a filosofia Iluminista 

de Beccaria e seus mais eminentes companheiros, a segunda parte foi reservada para o estudo 

Propriamente jurídico dos instrumentos materiais de coibição da tortura. Procurou-se 

desvendar o sistema internacional de proteção dos Direitos Humanos e, no seio pátrio, especial 

atenção foi dispendida ao estudo da Lei no 9.455, de 17 de abril de 1997, que, apesar de algumas 

falhas conceituais, marcou um destacado avanço na luta pela garantia da dignidade humana, 

uma vez que tipificou criminalmente a tortura e definiu as penas a serem aplicadas. 

Por fim, no que pode ser considerada a terceira parte do trabalho, buscou-se demonstrar que o 

Estado, através do seu braço armado, especialmente, na atualidade, pelos organismos policiais, 

continua sendo o maior violador da dignidade humana. Contudo, demonstra-se igualmente que 

0s organismos policiais, ressentindo da necessária parceria com a comunidade para combater a 
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criminalidade, vêm desenvolvendo instrumentos capazes de transformar a polícia em organismo 

de defesa da dignidade humana. 

Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha niio se 
desviará dele. 

(Bíblia, livro dos provérbios, cap. 22, versfculo 6) 

O Autor 



iii 

Along whole the historical process, countless oppression forms to the individual rights was 

perpetrated in a solid way, however the practice of the torture maintain being whose more 

deeply disintegrates freedom, fundamental mark of the human dignity. 

The habit of insulting the human being, in the incessant search of your despersonalization, 

became current fact in the society, above of a11 for occasion of periods belligerent or anarchical, 

which were shown efficiently favorable to proof the prevalence of the force about authority and 
reason. 

Especially in those opportunities, it was demonstrated that the governments' stupidity and the 

absurdity of the laws that tolerated the practice of torture in detriment of preservation of human 

being's individual rights, stayed in continuous use under the false premise of they being 

essential to the defense of the State and of the individual frsedoms. 

In that spectrum, the practice of the torture - as one of the humanity's largest concerns - should 

be repelled any cost, creating material instruments to the ~rotection of fundamental h ~ m a n  

rights and ennobling the human condition. 

Through the present work, in the first part, it search to analyze the employment of the t0rtu-e 

historically through the times and for severa1 geographical places, in the simple intention of 

~roving the systematic violation of the individual rights for the execution of the corporal 

torments. 

In the opportunity of accompanying the world reaction against the torture, initiate with the 

philosophy of Beccaria and your more eminent companions, the second part was reserved 

Properly for the juridical study of material instruments of the torture restraint. We tried to 

unmask the international systkm of protection of Human Rights and, in the interna1 ambit, a 

special attention was worn-out in the study of the Law n.O 9.455, of Aprili7,igg7, that, in spite 

of some you are fail conceptual, marked an outstanding progress in the fight to assure the 
(I 

human dignity, once typified the torture and defined the penalty to be applied. 

Finally, which we consider the third part of the work, we tried to demonstrate that the State, 

through its armed arm, especially, at the present time, for the policemen organizations, it 

continues being the largest violator of the human dignity. However, it is demonstrated equally 

that the policemen organizations, resenting of the necessary partnership with the community to 
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combat the criminality, are developing instrurnents able to transform police in a defense of the 

human dignity organization. 

"Training a child in the way it should go, and when it is old will not turnfrom it". 

(Holg Bible, book of the Froverbs, chap. 22, verse 6) 

The Author 



'!A tor tura deixou, para sempre, de existir"1, dizia Victor Hugo, no ano de 1874. 

Infelizmente, o desenrolar dos fatos históricos nos demonstra que a assertiva do escritor francês 

estava errada. 

Segundo dados contidos no relatório internacional elaborado pela Anistia Internacional no ano 

de 2000, tendo por base os acontecimentos do ano anterior, os resultados apontam para um 

cenário mundial onde as violações aos direitos humanos não estão confinadas somente As áreas 

de crise, mas igualmente estão presentes, diariamente, em pelo menos 144 países2. 

Foram documentados casos de execuções extrajudiciais em 38 países; execuções judiciais em 31 

países; prisioneiros de consciência em, ao menos, 63 países; casos de tortura e maus-tratos em 

132 países e desaparecimentos em 37 países. 

Muito embora sendo a tortura o mais nefando crime que pode ser praticado contra a criatuia 

humana, continua vivamente presente nas sociedades modernas, inclusive no Brasil, onde O 

Movimento Nacional de Direitos Humanos (SOS tortura), em parceria com a Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, contabilizou, no perlodo de 30 de 

outubro de 2001 a 6 de junho de 2002, o total de 1302 dentíncias, de onde se verifica que 1094 

delas (8409%) correspondem A prática de tortura e as demais 207 (15,91%) dizem respeito a 

tratamento desumano e degradantes. 

Diante dessa constatação, Paulo Sérgio Pinheiro, na época Secretário Nacional de Direitos 
Humanos, pôde manifestar seu inconformismo de forma veemente: ''Paus-de-arara e 

eletrochoques continuam a ser usados, como sempre. Quando desembargadores, juizes e 
Promotores vão romper com o faz-de-conta de que a tortura acabou com o f im  da ditadura e 
responsabilizar, processando na forma da lei, os torturadores que continuam a atuar nas 
delegacias policiais, prisões e instituições fechadas do Estado?", pois "o sistema de justiça, 

desde abril de 1997, quando foi promulgada a lei criminalizando a tortura, tem se mostrado 
incapaz, como aponta o relatório do Governo Federal, de processar e condenar osfuncionários V 

do Estado torturadores "4 

' ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: Nunca mais - Um relato para a história. Rio de Janeiro: Vozes, 1 2 ~  ed., 
1986, p.281, citando Victor Hugo. 

ANISTIA INTERNACIONAL - SEGO BRASIL. I e r m e  anual 2000. Disponível em: 
c '  >. Acesso em: 03 de julho de 2002. 
3 -ONU. DE DIREITOS HUMANOS em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos do Ministerio da Justiça. Relatório da campanha nacional permanente contm a tortura, 2002. Disponlvel 
em: <www.mi,gov.br/sed4>. Acesso em: 03 de julho de 2002. 
4 PINHEIRO, Paulo SBrgio. Tortura:a omissão das elites. São Paulo: Folha de São Paulo, 30 de outubro de 2000. 



Sopesando esses fatos, aliado à conStatação de que, dentre todas as formas de opressão, a 

prática da tortura é a que mais fundo procura a desintegração da liberdade, marco f u n b e n t a l  

do ser humanos, urge que se proceda à discussão acadêmica sobre a tortura, analisando-a de 

forma multifacetada, principalmente no que tange aos seus aspectos históricos e jurídicos, uma 

vez que o tema apresenta-se extremamente atual e necessário, o que possibilitará a ampla 

utilização dos meios legais no combate a esse mal. 
. 

Para desenvolvimento do tema sob enfoque, optou-se por iniciar o primeiro capitulo traçando o 

conceito do que vem a ser a tortura e as finalidades a que foi empregada durante os séculos. No 

caminho percorrido pela humanidade, dos primórdios até a época atual, o emprego da tortura, 

além de disseminado pelas sociedades, foi concretizado para se alcançar diversos fins, 

especialmente como obtenção de provas, para infligir intimidação, como aplicação de penas e, 

até mesmo, como satisfação própria dos agentes torturadores. Durante o transcorrer do capítulo 

será feita a análise de cada uma dessas formas de aplicação do instrumento da tortura. 

Na sequência, o segundo capítulo almeja traçar um esboço histórico da tortura no transcorrer 

dos tempos, em todo O mundo, visando com tal mister, melhor compreensão de sua prática e da 

importância de seu combate na atualidade, demonstrando-se, em apertada sfntese, que ocorre 

há milhares de anos, sendo tão antiga quanto a história do homem na terra. A curta trajetória da 

tortura na sociedade brasileira encontra-se brevemente analisada no terceiro capítulo, dando-se 

especial atenção ao período histórico em que vigorou o regime militar, onde foram mais 

numerosas as violações aos direitos humanos, especialmente pelo emprego sistemático da 
tortura como meio de obtenção de confissões criminais. 

Encerrada a análise histórica, iniciou-se a segunda parte do trabalho com a apresentação do 

quarto capítulo, que, subdividindo-se em dois, analisa, primeiramente, a evolução ocorrida no 

sistema jurídico internacional no sentido de passar a tortura a ser prática combatida 

universalmente. Além dos instrumentos gerais, foi dado maior destaque aos instrumentos 

internacionais específicos de proteção contra a tortura, como a Convenção contra a t o m a  e 

outros tratamentos ou penaS cruéis, desumanos e degradantes, da Organização das Nações 

Unidas, e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, elaborada em âmbito 

regional pela Organização dos Estados Americanos. 

No seio da legislação nacional, em um momento onde ainda se encontrava ausente uma norma 

legal específica de proteção contra a tortura, foram analisados alguns dispositivos, 

especialmente do Cbdigo Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que possibilitavam 

5 SOLJENITSIN, Alexander. Arquipélago Gulag. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1976, p.177. Tradução de 
Francisco Ferreira et al. 
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dar uma mínima proteção As pessoas no resguardo de sua integridade fisica. Com a aprovação 

apressada da Lei no 9.455, na data de 17 de abril de 1977, ocorrida como resposta As viol&ncias 

perpetradas por policiais militares no municipio de Diadema, em São Paulo, institui-se, 

finalmente, no Brasil, uma lei tipificando as hipóteses em que o crime de tortura ocorre e as 

sanções que, respectivamente, devem ser aplicadas. 

O maior esforço de pesquisa foi gasto no estudo da Lei no 9.455/97, diagnosticando-se que, 

apesar do significativo avanço legal, existem aspectos extremamente controvertidos e graves 

imperfeições que urgem de serem corrigidas no menor espaço de tempo possfvel. 

Finalmente, encerrada a análise dos sistemas jurídicos, o quinto e o sexto capftulos, que 

constituem a terceira parte do trabalho, destinaram-se A análise social da conduta do Estado, 

através, principalmente, de seus organismos armados, que se mantém firmemente na condição 

de maiores violadores dos direitos humanos. De forma despretensiosa, buscou-se analisar 

algumas das causas da violência na sociedade e demonstrar que os Departamentos de ~oacia,  

especialmente quando no exercício da atividade de polícia investigativa, ainda mantém como 

técnica primária de investigação o que Percival de Souza6 chamou de "cultura do pau" ou 

"sociologia do cacete", fundada principalmente na invertida posição de se prender uma pessoa 

suspeita e extrair-lhe, mediante tortura, os crimes que há de ter cometido. 

Felizmente, no desenrolar desse estudo, foi possível comprovar que a luz no final do túnel pode 

estar mais perto do que se imagina, pois a policia, especialmente, as policias preventivas 

reconheceram que o combate à criminalidade, necessariamente, deve contar com a Presença 

ativa da comunidade. Nessa nova forma de pensar, desenvolveram-se diversos programas 

governamentais ou próprios das polícias, que buscam estreitar os laços com a comunidade, 

demonstrando para ela que a policia mudou e que está pronta para ser o seu instrumento de 

resgate da cidadania e manutenção das condições mfnimas de segurança para que a vida 

particular e, especialmente, em sociedade, possam prosseguir dignamente. 

SOUZA, Percival. Autbpsia do medo. Vida e morte do Delegado Sdrgio Paranhos Fleury, São Paulo: Globo, 2000, 
P.29. 



PARTE I 

EVOLUÇÃO 

HIST~RTC~ 

DA TORTURA 



A primeira vista, o conceito de tortura 6 um daqueles que parece prescindir de definição, porque 

todos têm a concepção do seu significado. Contudo, ao adentrarmos o estudo no campo das 

ciências jurídicas, percebe-se que essas noções tornam-se extremamente vagas e imprecisas, 

uma vez que já não se consegue distinguir, precisamente, quais slo atos de tortura de outros que 

se assemelham em demasia. 

Muito embora um dos objetivos desse trabalho seja a conceituação moderna da tortura no seio 

do campo jurídico, urge que se analise, primeiramente, o conceito através dos tempos, 

estendendo-se essa análise para bem ao início da vida do homem na terra. 

Como preleciona E. Rosemblattl, o homem 6 o único animal a matar outro da mesma espécie, 

não como necessidade de saciar a fome, mas com mero e gratuito intuito de agressividade, pois 

'hesmo entre OS lobos, por wemplo, que constituem uma espbcie de reconhecida ferocidade 

intra-especíim, uma luta quase nunca termina em morte: basta que o perdedo4 jogado ao solo, 

estenda o colo de modo a p6r a jugular sob as faces do vencedor para que este gesto de 

apaziguamento interrompa o resto do curso da agressão." 

O ato de torturar um semelhante é contemporilneo ao homem na face da terra e deve ser 

considerado um acontecimento inerente ao ser humano, fato este corroborado por SaiZre2, onde 

cita que: "a tortura não 6 desumana; é simplesmente um crime igndbil, crapuloso, cometido por 

homens e que os demais homens podem e devem reprimir, O desumano não existe em nenhuma 

Parte, exceto nos pesadelos que o medo engendra. " 

Pietro Verria observava já no ano de 1804, através de sua obra, que: 

' IA  origem de uma invenção tão feroz ultrapassa os limites da erudição, e 6 
provável que a tortura seja tão antlga quão antigo é o sentimento do homem de 

4 

dominar despóticamente outro homem, quão ant&o é o caso de que nem 

ROSEMBLATI', E. Acerca de Ia Agressividad humana. Cuadernos de la realidad nacional (CEREN), no 12, abril de 
1972, p. 2-3, apud NAFFAH NETO, Alfredo. Poder, vida e morte na situaçi7o de tortura - esboço de uma 
fenomenologia do terror. Tese (Doutorado em Psicologia Social) - Faculdade de Psicologia, PUC, São Paulo, 1983, p. 
2. 
;SARTRE, Jean Paul. Uma vit6ria. Revista L' Express, p.21, apudNAFFAH NETO. Poder, vida e morte na situação de 
tortura - esboço de uma fenomenologia do terror, p. 3. 
3 VERRI. Observações sobre a tortura, p.99-ioo. 



sempre o poder vem acompanhado pelas Iuges e pala virtude, e qu#o antigo (o o 
instinto, no homem armado de forp prepotente, de estender suas ações 
segundo a medida antes do poderio do que da razão.'" 

Após dispenderem muito esforço na elucidação do conceito de tortura, muitos juristas romanos 

e estudiosos debruçaram-se sobre esse objetivo, sendo que da Antiguidade, Ulpiano, jurista do 

século 111, declarou: 

'Por quaestio [tortura] devemos entender o suplício e o sofkimento do corpo 
com o objectivo de se descobrir a verdade. Nem o simples intemgat6rio nem a 
intimidação fácil se incluem correctamente nesse edicto. Dado que quaestio se 
deve entender, portanto, como wòlbncia e suplício, são estas as circunsthci8s 
que determinam o seu significado.'4 

Implicitamente, no conceito de tortura, encontramos sempre a idéia de violência, ou seja, o 

tormento é sempre imposto mediante a emprego de violência (v%sno latim e bia no Grego). 

No século XIII, o advogado romano Azo apresentou a definição de que "a tortura é a avemação 

da verdade por meio do suplício. '5 

Por sua vez, no século XnI,  Bocer, advogado civilista, conceituou a tortura como sendo "o 

interrogatório feito por meio do suplicio do coipo, a respeito de um crime que se sabe que 

ocorreu, legitimamente ordenado por um juiz com a finalidade de se descobrir a verdade sobre 0 

referido crime. '6 

Todas as três definições apresentam-se voltadas ao mesmo fim de aplicação de torhira como 

incidente judicial, primeiro no sistema civil romano e, na sequência, dentro dos sistemas 

europeus vigorantes até o século XIX. 

No mesmo sentido de emprego da tortura como obtenção de provas a subsidiarem as ações 

judiciais, encontramos a definição do historiador jurídico John Langbein', que já no século XX 

apresentou a seguinte definição: 

"Quando fdamos de tortura judicidria, estamos a refènk-nos ao emprego de I 

coacção fisica por parte de funcionários do estado tendo em &ta a obtenção de 
provas para acções judiciais. ..Em assuntos de estado, a tortura tainbdm foi 

4 PETERS, Edwards. História da Tortura. Lisboa: Teorema, 1985, p.7. Tradução de Pedro Silva Ramos. 
5 PETERS. Hist6ria da Tortura, p.7. 

PETERS. HjstdnB da Tortura, p.7-8. 
7 PETERS. Histbria da Tortura, p.8. 



utilizada para a obtenção de informações em c i m s t h c i m  não dtrectmente 

relacionadas com.acções judiaQais. " 

Percebe-se alvamente a ampliação do rol de opções onde a prática da tortura seria necesslria, 

pois além da produção de provas judiciais, encontra-se igualmente a possibilidade de aplicaçáo 

da tortura na busca de outras informações que o estado - atravbs de seus agentes - entenderem 

necessários aos fins do próprio estado. 

Hodiernamente, através da convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cniéis, 

desumanas ou degradantes, aprovada em 10 de dezembro de 1984, pela assembléia-geral das 

nações unidas, encontramos a definição diplomática mais recente de tortura: 

'%figo l0- Para fins da presente em convenção, o termo torium designa 
qualquer ato pelo qual dores ou sofimentos agudos, ffsicos ou mentais são 
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma 

terceira pessoa, informações ou confissões; de cast&á-Ia por ato que ela ou uma 
terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou 

coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 
discriminação de qualquer natureza; quando tmk dores ou sofninentos são 
inff&idos por um fincionário público ou outra pessoa no exercício de funçaes 

públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. 

Não se considerará como tortura as dores ou sofimentos que sejam 
conseqüência unicamente de sanções legftimas, ou que sejam inemntes a tais 
sanções ou deias decorram. 'e 

Ainda no século XX, o historiador jurídico John Heath, pretendendo aplicar-se As circunstâncias 
históricas, porém mantendo em foco o recente reaparecimento da tortura e a preocupaçIo 
gerada apbs o fim da 11 guerra mundial, criou uma definição aplicável tanto aos fatos presentes 

quando pretéritos. 

"Com o termo tortura refiro-me d intiicção de sofrmento ffsico ou d ameaça de o 
infligir imediatamente, desde que tal inflicção ou ameaça tenham por fim obter, 

ou que tal infficçáo estty'a relacionada com meios adoptados para obter, 
informações ou provas legais e cujo motivo s e  de interesse militar, civil ou 

I 

eclesiástico. '9 

- - 

Convenção da ONU Contra a Tortura e outros natamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes foi firmada 
pelo Brasil em 23 de setembro de 1985, tendo o seu texto sido incorporado ao direito positivo nacional através do 
Decreto no 40, de 15 de fevereiro de 1991. 
9 PETERS. Hist6ria da Tortura, p.8. 
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Todas as definições propostas encontram um ponto em comum: é o tormento infligido por uma 

autoridade pública com fins ostensivamente piiblicos, sendo este elemento comum (dimensão 

pública) que distingue a tortura de outros tipos de coação ou brutalidade. 

A tortura iniciou como uma prática jurídica essencialmente de caráter ptiblico, quer como um 

incidente no procedimento judicial quer como uma prática de funciontlrios do estado que agem 
à margem do Poder Judiciário. No âmbito do mundo judaico-cristão e islâmico, o termo recebeu 

intermitentemente uma dimensão moral e, a partir do século XVIII, recebeu uma dimendo 
sentimental no seu conceito. Desta feita, no século XX, pode-se encontrar o seu conceito 

variando desde o emprego técnico e jurídico - como nos diversos documentos internacionais que 

foram publicados - até ao sentimental, onde encontramos as definições populares, inclusive as 
jornalísticas. 

Muito embora tenha ocorrido a abolição oficial da tortura no direito criminal, que se estendeu 

Por praticamente toda a Europa durante o século XVIII e princípio do século XM, no final deste 
século foi restabelecida em muitas regiões da Europa e nos seus impérios coloniais, sendo o seu 
curso fortemente acelerado por conceitos variáveis de crimes políticos, durante o SMO XX. O 

testemunho mais recente indica que a tortura vem sendo, formal ou informalmente, utilizada 

num em cada três países.lo 

A par de seu ressurgimento, mais do que nunca, a tortura viu-se como alvo de estudos e de 

conceituação, destacando-se as definições dadas por alguns de nossos autores clássicos, quando 

em comentários A qualificadora do homicidio cometido com o emprego de tortura: 

Nelson Hungrian, conceituou a tortura como sendo ''o meio supliciante, a infliçáo de tormentos, 

a judiaria, a exaspeação do sofimento da dtima por a todos de inbtil crueldade'! Heleno 
Cláudio Fragosoll afirma que: 'X tortura é o meio cruelpor excel&n&, revelando culpabilidade 
extrema. Consiste na inflição de suplícios ou tormentos que obr4ga a dtima a sofrer inutilmente 

antes da morte'! Magalhães Noronhals, por sua vez, diz que a tortura "consiste em infligir-se um 

mal ou ~ofiimento desnecessário e fora do comum. Pode ser fisíica, v.g., matar aos poucos, para 
que a vitima sinta mais intensa e demoradamente as dores; e moral: pode matar-se uma pessoa 

enferma - um cardiaco, por exemplo - torturando-o moralmente (há pessoas que melhor 

suporttlm os padecimentos ffsicos do que os morais). No emprego da tortura, a vontade se e 

biparte: w ma&@ mme fim, a9~8ffda, podm, por determi~edo moda ': 

l0 PETERS, História da Tortura, p.12. 
" WUNQRlA, Ndeon, Garnentddm ao a d &  &fia] ( W t e - h d  no S.&$4 de 7 de d@U@nth de 194ci). de 
Janeiro: Revista Forense, 4* ed., 1978,5 v. (arts. 121-1361, p.167. 
PBA0080, C1Audle Helene, LIfled de D I H I ~  h ~ l !  R NOVA Parte &pedal, roa ed., Ris de Janeiro: Porense, 1 V, 

P.711 



Desvinculando a tortura como qualificadora do homicídio, encontram-se, dentre os autores 

modernos, conceituações mais precisas: 

Francisco de Assis Toledol4 afirma que: 

'IA tortura ou tormento (denominação constante de textos ant&os) consíkte, 

historicamente, em agudos sofnmentos corporais ou psicoI6gicos apficados a 
suspeitos de autoria de cnme ou a testemunhas, com o objetiw de obter-se da 
pessoa submetida a essa prritica, contra a sua vontade, confist70 de &e ou 

informação valiosa para investigação ou para o processo m0mhal. 
Presentemente, o conceito de tortura foiampliado para abranger, além daquelas 
hipóteses, também os sofnmentos agudos, ffsicos ou mentais, infl&idos a uma 
pessoa como castigo, meio de intimidação ou de coação, ou ainda por 

dischinação de qualquer natureza." 

A tortura foi definida pela Associação Médica Mundial's, em assembléia realizada em Tóquio, a 
10 de outubro de 1975, como: '2 imposição deliberada, sistemática, desconsiderada de 

sofrimento fisico ou mental por parte de uma ou mais pessoas, atuando por própria conta ou 

seguindo ordens de qualquer t - o  de poder, com o fim de forçar uma outra pessoa a dar 

informações, confessar, ou por outra razão qualquer'! 

O psicanalista Hélio Pellegrinol6 observa que: 

"tortura busca, a custa do soMmento corporal insuporthvel, intmduzir uma 
cunha que leve à cisão entre o corpo e a mente. E, mais do que isto: ela procura, 
a todo preço, semear a discbrdia e a guerra entre o corpo e a mente. Através da 

tortura, o corpo torna-se nosso inimigo e nos persegue. 2 este o modelo b'iísico 
no qual se apbia a ação de qualquer torturador. L.. ] Na tortura, o corpo volta-se 
contra 126.9, exigindo que falemos. Da mais íntima espessura de nossa pr6pria 
carne, se levanta uma voz que nos nega, na medida em que pretende arrancar de 
nbs um discurso do qual temos horror, j'ií que é a negação da nossa liberdade. O 

problema da alienação alcança, aqu4 o seu ponto crucial. A tortura nos impõe a 
alienaião total do nosso prdprio corpo, tornando estrangeiro a nbs, e nosso 
inimigo de morte..[...]. O projeto da tortura implica numa negação total - e 
totalitifria - da pessoa, enquanto ser encarnado. O centro da pessoa humana 6 a 
liberdade. Esta, por sua vez, 6 a invenção que o sujeito faz de si mesmo, através 
da palavra que o exprime. Na tortura, o discurso que o torturador busca extrair 

'3 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal, 228 ed., São Paulo: Saraiva, 1987,2 v, p.23. 
'4 TOLEDO, Francisco de Assis. Sobre o Crime de Tortura na recente lei9455/97Justiça Penal: Críticas e Sugestões. 
Coordenador Jaques de Camargo Penteado. São Paulo: RT, v.5,1997, p.11-12. 
'5 RUIZ-MATEOS, Alfonso Maria. O cuidado mbdico dos presos, Revista Concilium, Rio de Janeiro: Vozes, 140- 
i978/io, p.124. 
l6 PELLEGRINO, Hélio, A Tortura PoIfrica, Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 5 de junho de 1982, p.3 



do torturado é a negação absoluta e m d i d  de sua condigáo de sqjeito lim, A 

tortura visa ao avesso da liberdade. Nèsta medida, o discumo que ela busca, 
através da intimidação e da viol&wia, é a palavra aviltada de um sqjeito que, nas 
mãos do torturador, se transforma em objetol! 

O autor italiano Lamberto Pansollil7 oferece o seguinte conceito: 

"La tortura è quell'insieme di procedimenti tesi a h-, com ogni tipo di 

coercizione fisica o morale, Ia contraria volantá di wil imputato o dialtm soggeto 
processuale, cosi da consentine a1 grudice, aatraverso Ia conthsione o Ia 
deposizione, estorte in talmodo, digrungere all'accertamento della verfd.'ia 

Por fim, encontra-se em Paulo Sérgio Leite Fernandes e Ana Maria Babette Bajer Fernandeslg o 
conceito mais abrangente, quando afirmam que: 

"Há tortura sempre que, com a finalidade de reduzir ou anular a liberdade de 

vontade do indivfduo para a obtenção de informações retidas, a autonZade ou 
seus agentes utilizam força flsica que provoque dor ou aviltamento da dipnidade 
do interrogado, ou ainda, procedimentos outros adequados d superaçiTo da 

efetiva ou esperada resistência do indivfduo, nisto compreendida a intimidação 

por ameaças de mal grave ao própnb indivíduo ou a t e d r o s  que com este 
mantdm relações fhliares ou de aíèto, HB tortura, igualmente, sempre que, 
por meio da simples persuasão sugestiva de efeito racional, se obtiver, com 
técnicas psicológicas, a cooperação do sujeito passivo, evidenciando as 

circunstâncias à prática disfarçada de conduta demonstradora de anterior ou 
concomitante cerceamento abusivo da liberdade de locomoção, seja em razão do 
descumprimento de formalidades exigidas por lei seja pelo regime prisional 
imposto em desconformidade com os regulamentos do estabelecimento 

carcerário. Esta longa definição pretende abranger todas as possibilidades de 
concretização da tortura, captando inclusive aquelas ações que se nutrem nas 
modernas técnicas de interrogató~io. " 

Particularmente, a definição- supra formulada é aquela que retrata de forma mais fidedigna e 

ampla o fenômeno da tortura, porém ela possui o mesmo defeito dos conceitos contidos nos 

tratados internacionais em vigor, qual seja de manter o crime de tortura como sendo aquele e 

cometido única e exclusivamente por agentes públicos ou por ação destes contra particulares. 

'7 PANSOLLI, Lamberto. Novissimo Digesto Italiano. TO~~~O:VTET~'V.XIX, 1975, p.424. Verbete: Tortura. 
l8 Tradução livre: 'X tortura é o conjunto de procedimentos que objetiva forçac com qualquer forma de coerção ffsica 
ou moral, contra a vontade de um acusado ou de outro sujeito processual a fim de convencer o magistrado, atravks 
da confissão ou do depoimento arrancado de talmodo, que tal fato é o alcance da verdade" 
' 9  FERNANDES, Paulo Sérgio Leite e FERNANDES, Ana Maria Babette Bajer. Aspectos juridco-penais da tortura. 
Minas Gerais: Nova Alvorada, 1996, p.167. 



Dessa forma, para o autor que nutre a esperança de que a torêura seja considerada como delito 
comum, sempre haver6 tortura quando; 

o autor, imbuído da finalidade de reduzir ou anular a liberdade de vontade do 

indivlauo para a obtenção de informações &das, ufl ihr força que 
provoque dor ou aviltamento da dbnidade do intmgado, ou ainda, 
procedimentos outros adequados d superação da ehtiva ou esperada resistêbcia 
do indivíduo, nisto compreendida a intimidação por ameaças de mal grave ao 

próprio individuo ou a terceims que com este mantém relações famiuares ou de 
afeto. igualmente praticard tortura aquela pessoa que, por meio da simples 
persuasão sugestiva de efeito racional, se obtiver, com t6micas pricolb~caq, a 
cooperação do sujeito passivo, evidenciando as urcunstâncl8s rf prdtica 

disfarçada de conduta demonstradora de anten'or ou concomitante cerceamento 
abusivo da liberdade de locomoção. 

Ao longo de todo o período histórico em que a tomini foi empregada amplamente, inclusive, em 

certos casos, com autorização legal, pôde-se constatar que prestou-se a diversas finalidades, 

podendo se destacar como principais20: a obtenção de meio de prova; como forma de 

intimidação do supliciado; como forma de aplicação de pena; e, por fim, como forma de 
satisfazer os instintos selvagens do próprio agente torturador. 

Por excelência, esta finalidade é a que foi utilizada em maior escala através da história mundial, 

chegando-se, inclusive, a compor exclusivamente o conceito da tortura. Com efeito, essa 

destinação dada à tortura busca, durante o curso de um procedimento investigatbrio, extrair 

confissões e alcançar a verdade. 

Na Grécia já se conhecia essa destinação para a tortura, sendo aplicada exclusivamente aos 

escravos21 e aos estrangeiros, pois, nestas condições, não prestavam juramento e somente 

mereceriam crédito as suas confissões quando obtidas mediante tortura. 

20 PAUXIS, Lena Cláudia Ripardo, A Criminalização da Tortura no Di~ito BrasiIeiro. Dissertaça0 (Mestrado em 
Direito) - Faculdade de Direito, PUC, São Paulo, 2001, p. 26. 



Aristóteles2*, no 15O capitulo da Retbrica, relacionava cinco provas extrfnsecas que podiam ser 
usadas no processo legal, além das figuras de retórica: as leis, as testemunhas, os costumes, a 

tortura e os juramentos. 

As fontes mais antigas - os oradores gregos do século V a.C. - referem-se a tais torturas como 

lugares-comuns. Exemplo dessa literatura é o trecho reescrito do orador Isaiosa3: 

"Quer pessoal quer oficialmente, vbs considerais a tortura como a prova mais 
segura. Sempre que aparecem homens livres e escravos como testemunhas e 6 

necessário que se descubra a verdade do caso, não utulzai o testemunho dos 

homens livres, mas procurais apurar a verdade dos factos por intermédio da 
tortura dos escravos. E isto é natural, homens do jdd pois sabeis que &mas 
das testemunhas apareceram piora prestar declarações falss mas nunca se 
provou que algum dos escravos prestasse declarações falas em conseqüência da 
tortura. " 

Historicamente, os autores apontam como sendo duas as espécies24 de tortura utilizadas como 
meio de prova: a polr'calwca e a &stitudonal 

T o m  pofiddesc~ - trata-se de prhtica comum nos meios policiais de quase todas as 

nações. É aplicada como instrumento de investigação policial, em suspeitos e acusados de 

crimes comuns, com o objetivo de obter informações ou confissões. Será sempre uma 

infração praticada em decorrência do exercício de uma função pública, ou seja, por um 

funcionário ou pessoa assemelhada (geralmente policial ou militar) e suas vftimas serão 

quase sempre os marginalizados, suspeitos do cometimento de crimes contra O 

patrimônio, contra a liberdade sexual ou contra a pessoa. 

Tortura institudond - praticada por motivo político-ideológico e que também não deixa 

de ser um instrumento de investigação a serviço do aparelho estatal totalitário. NO 

entanto, seus autores atuam ideologicamente convencidos de que estão a serviço da ordem 

legitimamente constituída, de uma grande causa religiosa ou racial; enfim, de uma 

verdadeira cruzada politica e a tortura, alCm de instrumento para a obtenção de 

informações e confissões, terá como objetivo maior o aniquilamento dos "inimigos do 

sistema". Por ser ela a expressão'mais sinistra do sistema político-ideolbgico do estado 

totalitário, embora também legalmente rejeitada, seus autores dificilmente são punidos 
enquanto estiverem a serviço do poder estatal dominante. Seus atos encontrara0 

A origem do suplício adivinha do costume ou direito que tinham os senhores de torturar os escravos, a quem 
chamavam de andrópodas (gado de pés humanos) em contra-posição a tetrapodas (gado de quatro patas). 
22 PETERS, Hist6nk da Tortura, p.22. 
23 PETERS. Hist6ria da Tortura, p.25. 



justificativa baseada na doutrina da segurança nacional ou na regra do dever cumprido, de 

fato ocorrido na história recente dos países do cone-sul latino-americano.. 

Presta-se à intimidação quando realizada com o intuito de obrigar as pessoas torturadas ou 
terceiros a se comportarem da maneira esperada pelos seus algozes. 

Caracteriza-se como um instrumento extremamente eficaz de controle da população enquanto 
vigentes governos de exceção, sendo, ainda igualmente empregado pelas organizaçaes 

criminosas organizadas, como as máfias chinesa e conana, que largamente empregam a tortura, 

inclusive no Brasil, como forma de intimidação de suas coldnias, obrigando-os a pagarem por 
proteção ou a não denunciarem as atividades ilfcitas que são praticadas, conforme pode-se 
constatar dos trechos de reportagem que seguem transcritos: 

"O assassinato de um casal de chineses ocorrido anteontem em um pddio da 
Avenida Senador Queidz (mgigo central) pode estar Ikado d s&ie de cnines 

cometidos pela máíia chinesa em São Paulo. Os corpos dos comerciantes aaq 
JN1 Lin, 53 anos, e de sua esposa, Huang Li Fen, de 50 anos, foram achados em 
seu apartamento amarrados, amordaçados e com sinais de tortura. L..] Os 
chineses dividem com os coreanos o comércio em lojas, avícolas, restaurantes e 

bares em bairros como Bom Retiro, Brds e no Mercado Municipal. Muitos deles 
pagam uma taxa de proteção exigida pela máfia. Com os dois homicídios, sobe 
para sete o ndmero de chineses mortos em menos de um ano, em p d v e i s  
ações da mátia chinesa. L..] O Ministbrio Público Btadual, por meio do 

promotor Roberto Porto, do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Cdme 

Organizado (Gaeco), está inveswndo as máfias chinesa e coreana. Elas faram 
parte dos grupos mafiosos Fu Chin, das cidades de mjen, Xmgai, e Sun Yen On, 
de Cantão, República Popular da China9% 

'2 prisão de cinco chineses, três deles na madrugada de ontem, no Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Guarulhos, poderá levar a Polícia Federal d 

descoberta de um grupo que falsifica passaportes japoneses, americanos e C 

brasileims. Os falsdrios trabalhariam para as mtífias chr'nesa e coreana e 
cobrariam de US$lo mila US$20 mil por passaporte. /..]?*6 

24 LEAL, João José, A convenção da ONU sobre a Tortura e o Direito Penal Brasileiro, Revista dos Tribunais, São 
Paulo: RT, v.671, p. 399-400. 
25 W L  chinês 4 executado. Foi a rndfia?. Jornal da Tarde, São Paulo, o1 de outubro de 2001. Disponlvel em: 
~~:llwww.it.com$r/editorias/2ooi/io/o~. Acesso em: ii de julho de 2002. 
26 CHINESES podem levar a falsários , Jornal da Tarde, São Paulo, 12 de outubro de 2001. Disponível em: 
< h t t p : ! l w w w . i t . c o m . ~ e d i t o r i a s / 2 o o i / ~ o l e r o o 8 .  Acesso em: li de julho de 2002. 



"Depois dos criminosos ligados às m&as chinesa, japonesa, italiana, coreana e 
nigeriana, chegam agora os mafiosos do Leste Europeu. São b @ m ,  russos, 
croatas, ligados ao narcotrh?co e assoakdos aos n&er'hos, Neste ano, mais de 
100 estrangeiros já foram presos no Pafs tentando embarcar com &a para o 

exterior. L..] Relatório da Pmg Enforcement Administration (DE41, 6rgiTo de 
combate aos narcotraficantes dos Estados Unidos, encaminhado em 2000 ao 
Ministkdo da Justiça, também alerta para a chegada ao Bmsil dos mafiosos do 
Leste Europeu. L..737 

Peculiarmente, no Brasil, em especial na cidade do Rio de Janeiro, encontra-se a tortura sendo 

largamente utilizada como fator de intimidação, nos morros cariocas, cobertos por extensas 

favelas, onde o crime organizado - trhfico de entorpecentes - exerce total controle sobre a 

população local, formando um governo paralelo. A população intimidada acaba por cooperar 

com as ações criminosas, seja pela ação no trabalho direto da venda ou distribuição das drogas, 

seja pela omissão ao não comunicarem ou auxiliarem as autoridades na prevenção e 

esclarecimento dos crimes e prisão dos marginais, novamente, podendo tais fatos serem 

comprovados através dos livros específicos que tratam do assunto e das fartas notícias 

jornalísticas que recheiam os jornais diariamente: 

"A cultura do tráfico no Rio é defiida. O fato do crack não ter entrado no 
fitado é uma prova da força desta cultura. A populaçiTo carente, instalada nos 
morros, seguem i4 risca os mandamentos dos líderes locais. Moram em zonas de 

exclusão onde o governo está pensando agora em se aproximar. mas pessoas 
pedem tudo ao traficante e os respeitam como autoridades. O O& 6 visto pelos 

líderes como uma droga maldita. Aliena quem fuma. O tráfico é organizado e 
essa droga tem o poder para destruir a organização. Com isso, o tenitbn'o de um 

grupo fica vulnerávelpara o ataque e domínio de outrogrupo. No caso do crack, 
o traficante não vê o lado econdmico, o quanto de dinheim podeh ganhar se 
vendesse pedra, mas a questão da continuidade dos negócios. '98 

'Pelos cálculos do Sem30 Reservado da Polícia Militar Cadoca, o Rio tem 344 

pontos *de tráfico de drogas que vendem mensalmente duas toneladas de 
maconha e cocafna em p6. [...I O pode& dos trafcantes tambkm já foi estimado 

e detalhado pela polícia. Pelo relatório policid, o '"batalhão inimigo" teda 11300 .d 

homens, divididos assim: 4800 traficantes-chefes, 4400 soldados, 1400 olheiros 
e a diferença - 700 -, passadores de drogas. Suas armas - cerca de 5 mil - 
seriam fuzs AR-15, FAL, M-16, usados por militares, escopetas calibre 12, lança- 

27 iW&'' do leste europeupreocupapoIíciapauIista . Jornal da Tarde, São Paulo, 24 de setembro de 2001. Disponível 
em: thtt~://www.it.com.br/editorias/20oi!oa/2 ero~ohtml>. Acesso em: li de julho de 2002. 
28 UCHOA; Marco Antonio. Craelc o Ceminho dasydras, São Paulo: Atica, 1996, p.91. 
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granadas, além de mortekos, projéteis antiaéreos e a grande vedete, o iúdsufço 
S& Sawer, com cwacidade para jroo tiros por minuto. *9 . 

"Não é de hoje que o poderoso mime organizado, alimentado por abwdmtes 
recursos do narcotrfico - entre outras coisas empregmdo moderno BImmento 
militar, nacional e internacional -, tem exerciiio um enéipCo e sangrento 
controle sobre favelas e morros do Rio de Janeiro. 
Fazendo operar um verdadeim Dtado maqinal, dentro do -do ofidd, rn 
líderes do tráfico substituem as autoxídades, administrando yustiça 'i m m m d o  
a "disciplina a" nos bairros e muitas vezes resolvendo problemas pessoais e 
grupais de seus moradores, recebendo em troca, dos mesmos, comportamento 

de estrita obediência e fidelidade. L..]. 
Quanto A população, que, durante as batalhas e em todos os momentos de seus 
dias, permanece cerceada, encarcerada, sob a iminênda de pastar-se - na 
própxia casa - sob uma chuva de balas perdidas, além de ter que obedecer a 

rigoroso toque de recolher, pode sentir-se ela, momentaneamente, mais segura, 

sabendo que seu bairro está ocupado por tropas do Dtado (oficial). 
O grande problema - e ela bem sabe disso, também - 6 que uma hora a Polfèia 
vai embora, pois não pode ficar nos morros para sempre. E então os Wcantes  
retornam, tranqüilamente, aos seus postos de negbcio e poder, fi..]'3° 

'x ..] Se é como a governadora ~z e a autoridade pública não perdeu seu poder, 
urge então uma outra explcação para o fato de narcotraficantes terem o 

completo comando de áreas da cidade, quando não extrapolam esses limites 
para além daqueles tradicionais. L.. ] 
Se não existe o Estado paralelo, por que o descontrole do &tado matnk sobre a 

segurança das pessoas? Por que chora de impotência um secretário de 
Segurança Pdblica diante das câmeras de televisão? L..] 
Os chefies da bandidagem que comandaram ou cometerem crimes tão bárbaros 
quanto, estão por af exatamente impondo ti sociedade suas leis prbpn'as, que 

forçam a coletividade a se adaptar aos seus movimentos. Seja para escapar 
deles, seja para evitar que sofiam obstáculos, como no caso da gente que vive 

nos morros e nas peri'feriás, perto dos covis. 
Covis bnde há cemitbrios, câmaras de tortura, locais de execução, fornos de 

incineração, tribunais da bandida inquisiçgo. L. .I 
Para usar a linguagem do Estado que verdadeiramente comanda - se a k 

governadora Benedita ainda não percebeu, manda até em suas ações, na medida 
em que uma tropa de policiais entra e sai de um morro sob uma trova de rojões 
de traficantes sem levar um sd deles preso -, para falar como eles e não destoar 

29 UCHOA. Crack: o Caminho das Pedras, p.86. 
3O A GUERRILHA Urbana Cwioca. Jornal O Estado de Stio Paulo, 6 de abril de noo2. Disponível em: 
<httD://www.estado.com,hr/editoriab/2002/o4/o6 Acesso em: ii de julho de 2002. 



do idioma das foqas de ocupaflo gradativa dos appaps urbanas: está tudo 
dominado. Completamente domi%ado. .(i 

ír...] O crime oqanhado montou um fitado paralelo que alo pode ser tofmdo. 
O combate a essa oqanhap7o espúria não é mais um stmp&ap tama nas 

campanhas eleitorais, mas uma questão fundamental para a integxzade do 

Btado brasileiro. Muitas favelas mócas são hoje ''teriitbrio liberado': no qual 

os agentes do Estado somente entram com pennissiZo expmsa dos bandIa0s ou 
usando força. Como se isso não bastasse, as oqanizações cimi%osas mtgo 
expandindo a sua área de atuação. Os telefonemas intemptados no Pwídio 

Bangu I dão uma amostra da capacidade de artikulação dos crimintasos que, 
mesmo presos, ampliam seu poder para além das bnteiras do &tado do Rio de 
Janeiro, mobilizam seus bandos, pZaneJdm assaltos e sequestros e negodam 

com fornecedores brasileiros e estrangeiros as mais modernas m a s  e 

equipamentos de comunicação. L..] 
Pesquisa feita pelo Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Un iddade  
Federal do Rio de Janeiro mostrou que um em cada quatro jovens favelados 

cariocas, entre 10 e 19 anos de idade, tem alguma ligação com o tráfico. Isso tem 
de mudar. L..F* 

Michel Foucault33, na obra clássica 'Vigiar e Punir", exemplifica com muita propriedade a 

tortura sendo usada como pena, ao descrever o suplício a que foi submetido Damiens, no ano de 
1757 pelo cometimento de parricidio: 

'YDamiens fora condenado, a 2 de março de 17571, a pedir perdão publicamente 
diante da porta principal da Igrqja de Paris [aonde devia ser] levado e 
acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera 

acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na praça de Grève, e sobre 

um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e 
barrigs das pernas, sua mão dimita segurando a fica com que cometeu o dito 
parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se 
aplicarão chumbo derretido, 6leo fervente, piche em fogo, cera e enxofre 1 

derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo ser8 puxado e desmembrado por 

3l COMPLETAMEWE Dominante. Jornal O Estado de São Paulo, 16 de junho de 2002. Disponivel em: 
<h f r n € > .  : www s .co r Acesso em: li de julho de 2002. 
32 FORÇA-TAREFA Contra o Crime. Jornal O Estado de São Paulo, 28 de junho de 2002. Disponível em: 
<btt : 1>. Acesso em: 11 de julho de 2002. 
33 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Histbria da W'oI6ncia nas Prkões, Rio de Janeiro: Vozes, 24* edição, p.g-10. 



quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, miuzfdo5 a dnzas, 

e suas cinzas langdas ao vento. 
finalmente fiii esqua&jkdo [relata a Gazette dhsterdamj *a iiJtfma 

operação foi muito longa, porque os cavalos udIizados não estavam afem d 
tração; de modo que, em vez de qua.tro, foi preciso colocar seis; e como isso não 
bastasse, foi necesssrio, para desmembrar as coxas do inM.z, cortaplhe os 
nervos e retalhar-lhe as juntas L..] 
Afirma-se que, embora d e  sempre tivesse sido um grande pnigudador 

nenhuma blasfêma lhe escapou dos lábios; apenas as dores excessiuas Mam- 
no dar gritos horríveis, e muitas vezes repetia: 'Meu Deus; tende piedade de 
mim; Jesus, socomi -mexs  espectadores ficaram todw edificadw com a 
solicitude do cura de Saint-Paul que, a despeito de sua idade avançada, não 
perdia nenhum momento para consolar o paciente. 

[O comiss&io de polícia Bouton relataJ Acendeu-se o e m o h ,  mas o ibgo era 
tão fiaco que a pele das costas da mão mal e malsofreu. Depois, um executor, de 
mangas arregapdas acima dos cotovelos, tomou umas tenazes de aço 

preparadas ad hoc, medindo cerca de um pé e meio de compn'mento, atenazou- 

lhe primeiro a b*ga da perna direita, depois a coxa, daí passando ds duas 

partes da barriga do braço direito; em seguida os mamilos. &te exexecutor, ainda 
que forte e robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne 
que tirava em suas tenazes duas ou t& vezes do mesmo lado ao torcer, e o que 

ele arrancava formava em cada parte uma chaga do tamanho de um escudo de 

seis libras. 
Depois desses suplfciios, Damiens, que gritava muito sem contudo blasfemar, 
levantava a cabeça e se olhava; o mesmo carrasco tirou com uma colher de ferro 

do caldeirão daquela droga fervente e derramou-a fartamente sobre cada fenaa. 

Em seguida, com cordas menores se ataram as cordas destinadas a atrelar os 
cavalos, sendo estes atrelados a seguir a cada membro ao longo das coxas, das 
pernas e dos braços. 

O senhor Le Breton, escrivão, aproximou-se diversas vezes do paciente para lhe 

perguntar se tinha algo a dizer. Disse que não; nem é preciso dizer que ele 
gritava, com cada tortura, da forma como costumamos ver representados OS 

condenados: 'Perdão, meu Deus! Perdão, Senhor'! Apesar de todos esses 

sofrih&ntos referidos acima, ele levantava de vez em quando a cabeça e se 

olhava com destemor. As cordas tão apertadas pelos homens que puxavam as 
extremidades faziam-no s o h r  dores inexpn'mfwis. O senhor Le Breton e 

aproximou-se outra vez dele e perguntou-lhe se não queria dizer nada; disse que 
não. Achegaram-se vários confesores e lhe falaram demoradamente; beyava 

conformado o crucifùro que lhe apresentavam; estendia os lábios e dizia sempre: 
'Perdão, Senhor'! 
Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha 
reta, cada cavalo sepado  por um carrasco. Um quarto de hora mais tarde, a 
mesma cerimdnia e enfim, ap6s várias tentativas, foinecessário fazer os cavalos 



puxar da seguinte fonna: os do braço direito à cabeça, os das coxas voltando 

para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas juntas. &es mncos  

foram repetidos vánas vezw, sem resultado. Ele levantava a cabeça e se olhava. 
Foi necessário colocar dois cavalos, diante dos atrelados As coxas, totalizando 
seis cavalos. Mas sem resultado aGgum. 
Enfim o carrasco Samson foi dizer ao senhor Le Breton que ngo havia meio nem 
esperança de se conseguir e lhe &se que peqpntasse & autoridades se 

desejavam que de fosse cortado em pedaços. O senhor Le Breton, de volta da 
cidade, deu ordem que se fizessem novos esfoqos, o que foi fdto; mas os 
cavalos empataram a um dos atrelados ds coxas caiu na lqk. Tendo voltado OS 

confessores, falaram-lhe outra vez. Dink-lhes ele (ouvi-o Mar): %@em-me, 

reverendos'! o senhor cura de Saint-Paul não teve coragem, mas o de Mmilly 
passou por bako da corda do braço esquerdo e beijou-o na testa. Os amaseosse 
reuniram, a Damiens dizr8-lhes que não blasfemassem, que cumpn'wem seu 
oficio, pois não lhes quenk malpor isso; rogava-lhes que orassem a Deus por ele 

e recomendava ao cura de Sdnt-Paul que rezasse por ele na primeira missa. 
Depois de duas ou tr6s tentativas, o carrasco Samson e o que lhe havia 
atenazado tiraram cada qual do bolso uma fica e lhe cortaram as m a s  na 
junção com o tronco do corpo; os quatro cavalos, colocando toda f o m  levaram- 

lhe as duas coxas de arrasto, isto 6: a do lado direito por primeiro, e depois a 
outra; a seguir fizeram o mesmo com os braços, com as &duas e axilas e as 
quatro partes; foi prea'so cortar as carnes atd quase aos OSSOS; OS cados, 
puxando com toda força, arrebataram-lhe o braço direito primeiro e depois o 

outro. 

Uma vez retiradas essas quatro partes, desceram os confassores para lhe falar; 
mas o carrasco infinnou-lhes que ele estava morto, embora, na Wade,  eu 
visse que o homem se agitava, mexendo o maxiiar inferior como se falasse. Um 

dos carrascos chegou mesmo a dizer pouco depois que, assim que eles 
levantaram o tronco para o lançar na fogueira, ele ainda estava vivo. Os quatro 
membros, uma vez soltos das cordas dos cavalos, foram lan *dos numa fogueira 
preparada no local sito em linha reta do patíbulo, depois o tronco e o resto 

foram cobertos de achas e gravetos de lenha, e se pôs fogo d palha ajuntada a 
essa lenha . 
Ir..] B n  cumprimento da sentença, tudo &i reduzido a cinzas, o dItimo pedaço 
encontrado nas brasas s6 acabou de se consumir ds dez e meia da noite. Os 

pedaços de carne e o tronco permaneceram cerca de quatro horas ardendo. Os e 

oficiaiis, entre os quais me encontrava eu e meu filho, com alguns arqueiros 
formados em destacamento, permanecemos no local até mais ou menos onze 
horas. " 

Percebe-se que ao aplicar o tormento, busca-se castigar o torturado, podendo inclusive ser 

antecedente à sua execução, conforme ocorrido no caso Damiens. 



A destinação da tortura como castigo é igualmente encontrada no Brasil, onde as pessoas que 
cumprem pena no sistema penitenciário, incluindo-se as delegacias de polfcia civil, usualmente 
são castigadas com torturas quando cometem atos de indisciplina e organizam rebeliões, 

O sofrimento de diversas e infamantes punições são aplicadas clandestinamente pelos agentes 
do estado responsáveis pelos estabelecimentos carcerários, conforme podemos verificar através 
das diversas matérias jornalisticas que são publicadas diariamente: 

"O &tado de São Paulo foi o recordista em dendnchs de tortura, pratiada 
pn'ncipalmente por policiais contra presos, entre 30 de outubro do ano passado 

e dia 6 deste mês. Durante este perfodo, o sem30 SOS Tortura (0800-707.551) 
recebeu 1.302 denúncias de tortura, sendo que 234 ocomram em São Paulo, 
159 em Minas Gerais e 122 na Bahia. 

Policiais civis (2g,44%) e os militares (28,94%) são os mais acusados de agredir 

suas vftmas em delegacias e unidadespnãionais. L..] 

O Distrito Federal que aparece em sexto lugar em reg'stro de casos, sobe para a 

primeira colocação se considerar as 69 denúncias e dis&.i%uir para cada grupo 

de 100 mil habitantes. 'IA polícia do DF é a que mais tortura': conclui o 
coordenador nacional do Movimento Nacional de Direios Humanos, Romeu 
Olmar Mich, L[...] 

'IA tortura no Pafs precisa ter um basta", defendeu o vice-presidente da 
Repóblica, Marco Maciel, que considera findamental a conscientização da 
população. 'X tortura é institucional': espantou-se o presidente do Superior 
m%unaI de Justiça, Nilson Naves, ao analisar a pesquisa que hi apresentada 

hoje durante comemoraçJo do Dia Mundial de Combate à Tortura. L..]% 

'2 Anistia Internacional divukou um relatório denunciando torturas e maus- 

tratos de presos em delegacias de polícia de Belo Horizonte. Um trecho do 
relatdgo compara "os horrores descritos" no texto a "uma obra de ficção 
medieval". [...I 

Wnda mais perturbadores são os relatos feitos pelos detentos à organizilçCa"o 1 

sobre sessões de tortura com espancamento e eletrochoques, bem como celas de 
castigo sem janelas, para onde (os presos) são levados após a tortura e onde 
permanecem despidos, em prisão celular e sem alimento, durante vários dias, ," 
informam os membros da delegação, acrescentando que não são estes casos 

34 SÃO PAULO é Recordista em Dendncias de Tortum, diz Pesquisa . Jornal O Estado de São Paulo, 26 de junho de 
2002. Disponfvel em: c< Acesso em: i1 de julho de 
2002. 



isolados, pois os .informes de tortura são inútnercrs" em delegacias policiais de 
todo Brasil. L,,].?5 

"O deputado estadual Renato Simões (PT) vai relatar mais de cem casos de 
tortura acontecidos em São Paulo, entre agosto de 2000 e fevereiro de 2001, na 
Reunião Anual da Comissão de Direitos Humanos da ONU (Oqan&aç#o das 
Nações Unidas), que acontece de 2 a 6 de abn'l em Genebra (Sdga). 
Simões irá detalhar casos de espancamento de centenas de presos, que 
aconteceram na ant&a carceragem do Depatn;. nas cadeias públicas de 

Americana e Sorocaba; e em vários presídios, depois da megarebelifio de 18 de 

fevereiro, quando os presos foram punidos por terem participado de protestos 

contra o sistema. '56 

Tais fatos ocorrem igualmente junto aos estabelecimentos de internação de crianças e 
adolescentes infratores, onde florescem diversas denúncias de tortura: 

'Entidades &das à Defesa dos Direitos dos Adolescentes entregaram ontem a 
Mas. Robinson, alta comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas; vários 
documentos com denúncias de torturas e violação da legklação em unidades da 

Fundação Estadualpara o Bem-Estar do Menor (Febem). 9 7  

"Promotores da InBncia e da Juventude Msitaram ontem a Unidade 30 de 
Franco da Rocha da findação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), em 

companhia de oito mbdicos-legistas. Encontraram centenas de internos com 
marcas de espancamento em braços, costas e cabeça. 

Segundo ri pmmotorri Sueli aidera, h r ~ m  p&dizado~ exams de eorpo de delito 
em 302 adolescentes. Em cerca de 80% deles foram constatados sinais de maus- 

tratos e torturas. #Os garotos estavam muito machucados e fizeram várias 
denúncias'; afirmou. 'Disseram) por exemplo) que apbs a rebelião de domihgo 
tiveram de tomar banho de mangueira de hidrante e de sabão em p6."3* 

"A Polícia (3 rd  e o Ministério Público de Sorocaba vão apurar denúncia de 

torturas praticadas por funcionários contra nove internos na unidade local da 

Fundação Estadual para o Bem Btar do Menor (Febem). O pedido de 
in vestigação, hito pelo Conselno Tutelar de Scuu,caba, 161 encaminhado hqje ao a 

35 ANISTU Internacional Denuncia Delegacias de BH Jornal O Estado de São Paulo, 25 de março de 2002. 
Disponivel em: < htto;//www.estadao,com.br// , . >, Acesso em: i1 de julho de 
2002. 
36 DEN&VCM: Tortura de Servidor. Jornal da Tarde, 24 de março de 2001. Disponlvel em: < 

t t~:/ /www. ' . . . Acesso em: li de julho de 2002. 
37 .C> da Tarde, 18 de maio de 2000. Disponfvel em: 
<htto~//~~~~it .com.br/editorias/zooqlo./ /ero,hb Acesso em: 12 de julho de 2002. 
3* FEBEM: Rebelados Foram Espancados. Jornal da Tarde, 16 de março de 2001. Disponfvel em: 
<&://www. it, com. br/editor~- . . . Acesso em: 12 de julho de 2002. 



Ministbn'o PÚbIico, depois de ter sido protocolado, na quinta-him, no 60 

Distrito Policial . 

Segundo a denúncia, assinada por cinco conselheims, os nove adoIescentes 

foram submetidos a castipos ffsicos após se env0Iyezem numa brfga com os 

agentes de proteçáo, em fevereiro último. Um dos adolescentes contou que foi 
levado para a coordenadoria da unidade onde foi segurado e agredido por dois 

funci'on~n'os com golpes nos braços e nas costas. He &se que o mesmo castipo 

foi aplicado aos outros internos. '39 

NO dizer Lena Cláudia Ripardo Pauxis40 6 a "viol&ncla utilizada para o simples ffm de satissfação, 

como a levada a efeito por vingança e bdio, denotando, na maioria das vezes um intenso 
sadismo'@, que seu desequi/fbrio psfquico, o sádico tem sua satisfaç80 nos Z Z M U S - ~ ~ ~ O S ,  

sevfcas e vioI6ncias praticadas contra a outra pessoa'! 

39 FEBEM de Sorocaba Será Investigdapor Prática de Tortura. Jornal O Estado de São Paulo, 8 de março de 2002. 
d o / n o t i c i ~ 0 8 / l o o O h ~  Disponível em: < htt~://www. estadao. com. br/agesta >. Acesso em: 12 de julho de 
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2002. 
4O PAUXIS, A Criminalização da Tortura no Direito Brasileim, p.30. 
4l DE PLACIDO E SILVA. VocabuUrio Jurídico, Rio de Janeiro: Forense, 8* ed., 1984, v. I11 e N, p.160. Verbete: 
Sadismo. "De Sade, nome de um marquês de fiança, designa a lubricidade pemrtida e cruel. 
No sádico, o ' desejo e o gozo venéreo s6 se realizam com o sofrimento ou a crueldade exercida pelos flageladores 
sobre a pessoa amada " (Afrânio Pekoto). 
SCHRGNK-N0ZI.G designa o sadismo como akolagnia ativa (dgos, dor; lagnos, excitado sexualmente), em 
oposjçáo ao masoquismo, que nomeia como algolagnia passiva. 
No sadismo, o sádico é o flagelador; no masoquismo, osádico é o fiagelado. 
Há ainda o sadismo sin~hbiico, quando a maldade ou a crueldade ngo resulta de uma ofensa flsica, mas de um 
insulto." 



Segundo se registra na obra de João Bernardino G0nzaga4~ o texto mais antigo que se refere a 

atos de tortura consta de documentos egípcios onde se relata a ação de profanadores de 

túmulos, os quais, durante as investigações, eram golpeados com bast6es nos pés e nas mtios. 

Aristófanes43, em as "Rãs", faz menção ao seguinte d i a g o :  

" - Aecus: Como se fazpara torturar? 

- Xanthias: De todas as formas, atando-lhe uma espada, suspendendo-o, 
açoitando-o com um látego, espancando-o, torturando-o em um poldro e 

também vertendo-lhe vinagre nas narinas, empilhando t~olos  sobre seu corpo 

e de qualquer outra forma. " 

Através da análise dos textos citados vislumbramos que o estudo da história da tortura coincide 

com a história da própria humanidade, de seus conceitos e valores. A prAtica reiterada e a 

legalização dos tormentos têm íntima ligação com o momento vivido pela sociedade, que, 

durante os tempos antigos e principalmente medievais, via na tortura a solução para os grandes 

males além de ser um verdadeiro espetáculo para as massas. Os donos do poder - religioso, 

governamental e judiciário - aplicavam ou mandavam aplicar os tormentos, com o apoio de 

pessoas cultas e letradas, acreditando que assim descobririam a verdade e realizariam justiça. 

Somente a partir do século XVIII, com a evolução da humanidade e o surgimento das idéias 

iluministas, a tortura passou a ser restringida, paulatinamente, até ser abolida da maioria das 

legislações. Com o tempo, deixou de ser, ao menos, teoricamente, o principal método de 

obtenção de prova e forma de punição do condenado. 

A tortura como método de expiaçZío e confissão foi largamente empregada durante a 

Antiguidade , idade média, idade moderna e permanecendo até os dias atuais, de forma oculta. 

42 GONZAGA, João Bernardino, A Inquisição em seu Mundo, São Paulo: Saraiva, 1994, p.32, 
43 FERREIRA, Wolgran Junqueira, A Tortura, sua História e seus Aspectos Jurídicos na Constituição, Campinas: 
Julex, 1991, p.29. 



20 

Na sequência deste capitulo, far-se-á um retrospecto da história da tortura pelo mundo, não 

tendo a pretensão de esgotar o assunto mas tão-somente fornecer dados gerais que possam 

situar a tortura no curso da evolução da humanidade. 

Lei de TaUão 

Na Antiguidade existiam diversas legislações autorizando e disciplinando os suplicios e, dentre 

todas elas, a mais famosa é a lei de Talião, conhecida pela máxima "Olho por olho, dente por 

dente", datada de 2000 a.C.. 

Autorizava a intervenção corporal na medida do gravame, não obstante previsse expressamente 

a reação da parte ofendida, trazia em seu espirito o importante e tão inusitado aspecto da 

proporcionalidade entre o mal causado e a reação. 

Embora pareça aos povos civilizados que a lei de Talião fosse extremamente bárbara, Enrico 

Ferri44 demonstra que o "Talião, que atualmente nos povos civilizados B símbolo de ferocidade 

bárbara, foi na humanidade primitiva um grande progresso moral e jurídico, justamente 

porque impôs um limite, uma medida à reação pela vindicta defensivaf'. 

Basileu Garcia45, compartilhando do mesmo entendimento, foi mais completo em sua análise, 

assim escrevendo: 

"A pena de talião, embora hoje se nos afigure brutal, significa 

indiscutivelmente uma conquista. Na primitiva vingança, desconhecia-se o 
princípio da personalidade da responsabilidade criminal, porquanto, em face 

do ato lesivo praticado por um indivíduo, não era punido ele, ou não s6 ele, 

mas outros ou todos que lhe fossem solidários. Já com a pena de talião 

aparecia a noção da personalidade da responsabilidade: o castigo alcançaria 
o autor da ofensa. E - o que também era um traço evolutivo - com o talião se 

foi firmando, no entendimento dos povos, o conceito da conveniente 
equivalência quantitativa entre a ofensa e o castigo.* 

44 FERRI, Enrico (Henrique), Principias de Direito Criminal. O criminoso e o crime. São Paulo: Saraiva, 1931, 
tradução: Luiz de Lemos D 'Oliveira, p.10. 



A humanidade passou por uma evolução, pois agora adentrava um período em que os suplicios, 

apesar de serem autorizados, deveriam obedecer aos requisitos e situações previstas em lei. 

Hamurabi foi o sexto rei da primeira dinastia babildnica, tendo reinado aproximadamente 

durante o período de 1792 a ,1750 a.C.46, sendo que nesse interregno, a Babildnia viveu seu 

período de maior prosperidade, tendo inclusive, Hamurabi;ou Kha~nu-Rabi~~, associado 

eternamente seu nome a um dos mais importantes cbdigos jurfdicos da Antiguidade . Atraves do 

Código que recebeu o seu nome, passou à história Sbbretudo como o legislador original que 

"consolidou a tradição juridica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os 
súditos" .48 

Entre dezembro de 1901 e janeiro de 1902, uma delegaçao de arqueólogos franceses, chefiada 

por Jacques de Morgan, desenterrou das ruínas da acrópole de Susa, na Pérsia, uma "estela 

cônica de dura pedra negra, medindo de cerca de 2,25 m de altura e quase 2 metros de 

circunferência na base" 49. Toda a superfície está coberta por denso texto cuneiforme, de escrita 

acádicaso, onde se vê, ao alto e em baixo-relevo, a figura de Shamash, Deus do Sol e da Justiça, 

confiando à juventude e à capacidade de Hamurabi, que se encontra de pB e em atitude de 

inspiração, a codificação milenar, que se encontra redigida na parte inferior do monumento, em 

3600 linhas, distribuídas em 46 colunas51. 

A estrutura do código não é uma coletânea sistemática de leis, mas um agrupamento de 

disposições casuísticas, de ordem civil, penal e administrativa, divididos em 282 artigos que se 

prestam, especialmente, a regular as relações concernentes Ci família, ao cultivo dos campos, ao 
comércio, ao trabalho e à compra de escravo, tendo sempre como base de seu direito penal, a lei 

de Talião52. 

45 GARCIA, Basileu. Instituiçóes de Direito Pend São Paulo: Max Limonad, lv, lt, 4' ed. revista e atualizada, 1968, 
p.14. 
46 Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicaçdes Ltda - Enciclopbdia Eletrbnica Barsa. Verbete: Hamurabi. 
47 ALTAVILA, Jayme de, Origem dos Direitos dos Povos, Sao Paulo: Melhoramentos, 2" ediçao, p.29. 
48 Encyclopaedia Britannica do Brasil PublicaçBes Ltda - Enciclopbdia Eletrbnica Barsa. Verbete: Hamurabi. 
49 GIORDANI, Mário Curtis, Histdria da Antfgüidade Oriental, Rio de Janeiro: Vozes, 2' ediç&o,1969, p.155. 
50 Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda - EnciclopBdia Eletrbnica Barsa. Verbete: Hamurabi. 
51 ALTAVILA. Origem dos Direitos dos Povos, p.29. 
52 Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda - EnciclopBdia Eletrônica Barsa. Verbete: Hamurabi. 
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Figura i 

A seguir alguns artigos rcfcrcntcs às pcnalidadcs aplicadas, ondc c possívci notar-sc dcsdc logo 

a influência do Talião: 

"Art. 1" -Se alguém acusa um outro, lhe imputa uni sortilégio, mas se não pode 

dar prova disso, aquele que acusou deverá ser morto. 

Art. 3" - Se alguéni ein u111 processo se apresenta conio teste~nuliliu de 

acusação e não prova o que disse, se o processo importa perda de vida, ele 

deverá ser morto. 

Art. 127 - Se alguém difama uma mulher consagrada ou u mulher de um 

honiem livre e não pode prova); se deverá arrustar esse homeni perante o Juh 

e tosquiar-lhe afronte. 

- -. .- -- 

53 fotografia extraída da Encyclopaedia Britannica do  Brasil Publicações Ltda - Enciclopédia EletDoiiica Barsa. 
Verbete: Hamumbi. 
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Art. 130 - Se alguém viola a mulher que ainda não conheceu homem e vive na 

casa paterna e tem contato com ela e E surpreendido, este honwrn deverá ser 

morto e a mulher irá livre. 

Art. 195 - Se u m  filho espanca seu pai, dever-se-lhe-á decepar as mãos. 

Art. 210 - Se essa mulher morre, cntso se deverA matar o filho dele. 

Art. 218 - Se cml médico trata alguém de [una grave ferida com a lanceta de 

bronze e o mata, ou lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o olho fica 

perdido, dever-se-lhe-á cortar as mãos. "j4 

Desta forma termina o Código de Hamurabi: 

'As  justas leis que Hamurabi, o sábio rei, estabelecen e corn as quais deu Dase 

estável ao governo: - Eu sou o governador guardião. En] meu seio trago o 

povo das terras de Surncr e Acad. Em minha sabcdorYa eu os refreio, para qrrcl 

o forte não oprima o fraco e para que seja feita justira à viríva e ao órfio. Que 

cada homeni oprinlido compareça diante de niirn, conio rei que sou da justira. 

Deimi-o ler a inscrição do meu ~non t rn~e~~ to .  Deimi-o atentar nas minhas 

ponderadas palavras. E possa o mcrr monumento ilcrnii~~cí-10 quanto causa 

que traz c possa êle corr~preerider o seu caso. Posa  êle folgar- o coração 

exclamado: - Haniurabi é na verdade como iun pai para o seu povo, 

estabeleceu a prosperidade para sernpre e deu um governo puro à lei-ra. Nos 

dias a virem. por todo tollpo futuro, possa o rci qur c s t i vc~  I I O  trono oDsc~r.vcir 

aspalavras cla jrrstifa que eu trac(>i e111 meu I I I O I I U I ~ C R ~ O " ~ ~ .  

Povo Hitita 

I'oi volta dc 1353 a.C. o iiiipErio Iiitita só rivalizava c111 taiiiaiilio c poder coiii o Egito. Lili 1334 

a.C. seus domínios integravam 675 inil km2, indo do mar Egeu as rnontarihas do Líbano, ao sul, 

e até as cabeceiras do Eufrates a leste.5G 

Sendo um povo extremamente belicoso, o exército Hitita era numeroso e formado por diversas 

itiiiclaclcs de infantaria e de cavalaria, arte na qual doiriinavani as tEcriicas pc~rfcitaiiic~ii[o c ,  

" VAl,OIS, 1,~iis Car-los, Código llrin~ilrni~i (1700 a.C.). I)isl)oiií\~c~l 1,111. 

~~vww.i1~tr~iic~xt.con~.1>r-/valois/p~~1~~1/1700~1~.1~~m~. Acesso ciii: 03 tie jiillio de 2002. 
A1 ;l'/iVll.,A. 01.ig[:11i CIOS ~i[o.s (I;  ; l>ovq ,,s, p.43, 
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inclusive, serviram de inodelo para outras forças guerreiras, quando escreveram um tratado 

específico sobre a arte de guerrear com o uso de cavalos e carros de combate ligeiros equipados 

com tropas de arqueiros57. Conforma narra Mário Curtis G i ~ r d a n i ~ ~ ,  o "Grande rei de Matti" 

detinha, ao mesmo tempo, o poder temporal e espiritual, sendo que na missão de chefe temporal 

ele era supreino legislador, supremo juiz e comandante do exército. 
. . 

Apesar dessas características, as punições aplicadas eram bem mais moderadas do que aquelas 

aplicadas dentre as sociedades babilónicas e assírias. As penas mutiladoras e de morte ficavam 

reservadas, principalmente, aos autores de crimes contra a ordem pública ou de ofensa a 

autoridade real, casos em que "oprincjpio da justiça pública émantido com vigor; a rebelião é 

punida pela destruição do culpado e de toda sua f a n ~ j l i a ' ~ ~ .  

Fora essa situação, a pena de morte era obrigatória para casos de homicídios, e alguns crimes 

contra os costumes, como a sodomia, o bestialismo e o estupro60. 

Como ocorrido na maioria dos povos da Antiguidade , os tormentos eram largamente utilizados 

com a finalidade de retribuição - através da dor atroz e insuportável - ao mal causado pclo 

delito, daí porqiie a aplicação de horrendos i n é t o d ~ j  de expiação. 

Povo Assírio 

Estabelecido no norte da Mesopotâmia, o Jnlpério Assírio foi uma das civilizações mais 

destacadas de todo o Oriente Médio, sobressaindo-se a competente habilidade na coiistriiy;lo tlc 

grandes cidades e edifícios monurnrntais, como se atesta pelas ruínas cnc.ontrad:-is (Ias cidadcs 

de Ninive, Assur e NiriirudG1. 

Da aptidão ai-qiiitet611ic.a dos Assírios, principalmente do estudo dos relevos, quc rctsatarii 

batalhas históricas e que decoravam as colossais construções, foi possível apiiras que o povo 

pos ,uía inflamado espírito militar e guerreiro. 

" VALOIS, Luis Carlos, Povo Hitita (I400 a.C.). Disponível em: iww~v.intcrncxt.c~~11~~l~i-/valois/~cria/l4OO:~c,hti1~~. 
Acesso em: 0 3  tle julho de 2002. 
57 Encyclopaeclia Britannica d o  Brasil Publicações Ltda - Enciclopédia Elctrõnica Bai-sri. Vei-bctc: l~l i~itos.  
5X GIORDANI. Iiistól-ia Antiguidade Oriental, p.208-209. 
'9 GIOKDANI. I-listrír-ia da Antigiiiíj:~de Oriental, p.213. 
"(' GIORIlANI. I Iis(ór.ia rla Antigiiirlac/c 01.icnta1, p. 2 14. ' X  I I I L I I I I C I .  qllo (ivor siílo vio1;1íI;1 1121 I I I O I I [ ~ I I I ~ I ; I  OS(.;III;I 2 
/)l11li{:20; 111~1~S L1 i ] l l C  ~ ~ V C I '  ~ i d u  2 l p l 1 1 ~ 1 2 1 ~ / ~ 1  I 1 0  ~ll~Cl~i01' C/LI <:21521, (/ll2111</0 p:)(ij~l i li11 l í t , '  h01' ~ ~ ~ ~ 0 1 1  o, I ; I I I ! ! ) ~ ; I I I  [,/:I <' 
pnnio<i conl a Illortc". 
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Consideravam a guerra como uma decisão divina, sendo a agressão militar legitimada pelas 

normas religiosas. A conquista dos demais povos e dos territórios era considerada a missão 

divina dos reisG2. 

Analisando a genialidade dos Assírios para a guerra, unida a uma indomável energia e 

impiedosa agressividade, Mário Curtis GiordaniG3 assim se manifesta: 

'Yamais povo algnm exerceu de forma tão implacável o direito da vitória: 

prisioneiros torturados, olhos vazados, deportaçõcs em massa, pilhagens 

sistemáticas eram os marcos sangrentos deixados pelos exércitos assírios. A 

força dêsses exércitos residia numa infantaria de caniponeses sóbrios c 

vigorosos, bravos por natureza e acostumados a uma disciplina férrea; a essa 

infantaria acrescentem-se os carros de guerra c, mais tarde, a cavalaria. A 

engenharia militar teve também papel decisivo nas vitórias assírias. " 

Corno inequívoca demonstração de que os assírios fazia111 do tclrror e da atrocidade 

instrumentos de política externa, inclusive antes mesmo de se tornareni os mais poderosos do 

oriente, o soberano Salmanasar I, que reinou de 1274 a 1245 a.C., levou para Assíria, como 

escravos, 14 mil soldados inimigos derrotados, porém para que se assegurasse de que seriam 

dóceis escravos, determiriou que fossem cegadosG4. 

No período de 8 8 3  a 859 a.C. sentou-se no trono imperial Assur-Nasirpal 11, reconliecidamcnte 

o mais desumano dos monarcas assírios, e que iniposa sua autoridade com inusitada violi.iicia, 

sendo qiie, após o fim dos combates sempre se vangloriava da seguinte forma: "Destrní, dniloli, 

queimei. Aprisionei os guerreiros deles e ernpalei-os diante de suas cid;idesf". 

Após a morte de Assur-Nasirpal I1 succdcii-lhe no trono o seu filho Salmanasar I11 (858 a 824)'jb 

que, conio os demais soberanos assírios, foi igualmente cruel e provocou o terror entre os povos 

F1 Encyclopacdia Hritannica tlo Brasil Publicações Ltda - Ericiclop6dia Eletrônica Barsa. Vcrbclc: Assír.ia. 
" VAALIS, Luis Carlos. A~.5írios (I300 a.C.). Disponível cni: ~ww~v.iritcrricxt.~~o11i.l~r/valois/~ii:1/1274~ic.~itrii~. 
Accsso em: 0 3  de  julho dc  2002.  
" GIOOKDANI. História da Antiguiciadr Oi.i~ntal, p.145-14G. 
6" VALOIS, 1,iiis Carlos, Assírios (1300 a.C.). Disponível crii: iwww.iritcriic.xt.~o11i.l,i-/valois/~~~~n:i/l27~l~ic.lit~ii~. 
Accsso ciri: 0 3  cle julho d e  2002.  
" VAI,OIS, I.iiis Carlos. Assírios 11. 1I)ispoiiívc~I e m :  ~~w~w~~tc.~xt.r~1r~1.l~r/víi~~~i~/~~~~11:1/8&~i.~i_~~. Accsso (,iii: 0 3  
dcjult io de  200%. 
""liicyclopacdia Britaiiriica d o  Brasil I'ublicaqõcs 1,tda - Eiiciclop!l(lia Elctrõii',,a B;ii.sa. Vci-bctc: As.sír.ia. 
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subjugados, sendo comum a aplicação da pena capital, através da empalação, mutilação, 

esfolamento e queima na fogueira.67 

Povo-He bre u 

A história mostra que o povo Iiebreu sobressai-se entre os demais povos da Antiguidade 

oriental, em virtude do elevado nível moral de suas instituições. Entre a legislação mosaica e a 

moral cristã não existe solução de continuidade, sendo a lei fundamento para o aprendizado 

religioso. Cristo, através do seu enviado Moisés, ao invés de abolir as leis profanas, veio para 

transformá-las e aper fe içoá- la~ .~~ 

Em decorrência de ser um direito religioso, dado por Deus ao seu povo, a produção legislativa 

sempre era tratada como obra do poder soberano de Deus, prevalecendo o perisamento 

teocrBtico, onde o próprio Deus é o Supremo Legislador, Juiz e Soberano do povo h e b r e ~ . ~ "  

O conjunto legislativo hebraico escrito por Moisés, fundamento da religião, recebeu o nolne de 

Pentateuco. Divide-se em 5 livros: Gênese, Êxodo, Núnieros, Levítico e Deuteroiib~nio~~), 

destacando-se este ÚItirno pela diferença como foi redigido dos demais, pois, se 110s quatro 

primeiros livros encontramos soniente narrações, o Deuteronômio fixa-se proprianietite em 

dispositivos concretos e básicos de organização das sociedades humanas. Seus versíciilos, 

segundo Jayrn(. tle Altavila", 'í.oi/clar~i u r i~a  orYcrilaqBo ninis l~xi1l c 11icno.5 c~or~lr i fx i r~ i :~ ,  

explicando-se nêle tõdas as aspirações e lodos os deveres proniulgados pelo scn a ulorix~do 

legisla dor", 

Notabilizado pelas diferenças que o sistema penal hebreu apresenta em distinqão as dcriiais 

legislações penais dos povos do Oriente na Antiguidade, Mário Curtis Giordani aponta tr6s 

características: religiosidade, humanidade e igualdade, passando a comentar brevemeiite sobre 

cada unia delas: 

"Religiosidadc. Tôda a Legislação Mosaica está i11111regnada do espírito 

religioso. Coxn relação à'. leis penais, noternos qiic, ei~ibora as s~7nqÕc.s 

"' VAI,OIS. Assír-ios II. 1I)ispoiiívcl c ~ i i :  iwww.ii~tci.rirxt.corii.I~i./valois/pc~ia/885ar.~itiii~. Ac.csso ciii: 03 tlc jiillio ( 1 ~ .  
2002. 
" GIOIlDANI. Iiislór-ia da Antigijidadc Oricnfal, p.234. 
F%IORI>ANI. Ilistóriír da Antigiiirl;irk: Oriental, p.234. 
'O Scguiido a ctiniologia grega, l)culci.oii6inio sigriifica a scgiinda Ici. 
7 i  AId7'AVILA. 01-igc111 dos Dircilos (10s Povos, 11.16. 



apresentadas sejam terrenas, a razão última para praticar o bem e evitar mal 

reside no cargter ofensivo que a transgressão da lei encerra para com Deus, o 

Supremo Senhor e Legislador. 

Humanidade. Estudando as  leis criminais dos hebrcus, Goldstein, salienta a 

tendência humanitária da Lei Mosaica transcrevendo o seguinte trecho: ' Se 

compararmos a legislação mosaica com a de outras naçõ;es contemporâneas, 

inclusive com a ulterior legislação grega e romana, é fácil denioristrar que a 

primeira é muito superior quanto aos sentimentos humanitários. Ao mesmo 

tempo devemos acrescentar, não obstante, que a legislação rnosaica, no que 

tange as penalidades, dista muito de nossos conceitos modernos. Ela é 

primitiva, pois era a legislação do povo judeu quando êste se encontrava eni 

um  nível de cultura relativamente inferior, em um estado mais ou menos 

primitivo '. 
Igualdade. Estudando e m  breve síntese a evolução histórica do direito penal, 

Balestra observa a propósito da legislação mosaica: ' Urna das características 

mais interessantes da legislação niosaica oferece-a a igualdad~7~ perante a lei 

que nela se determina para os culpados de delitos '. Esta igualdade significava 

a responsabilidade penal de todos, independentemente de sua posição social 

ou política. Perante a lei mosaica todo ser humano é sujeito de dircitos c dc 

deveres. "73 

0 s  relatos históricos levam à conclusão de que os hebreus, por motivos reli::io~os~~, utilizavam 

0s suplícios sornciite como penas, pois o processo era cercado de garantias, dando-se mais valor 

provas testemunhais75 do que a confissão7G. 

NOS dizeres de Clemens Thoma, os judeus "adotara~n precauqõcs para evitar t ~ r t ~ ~ r í ~ . ~  (/LI( '  

vi.sassen~ a ex tor~áo  de cor~fissócs, ~ -azão  pela qual poder-sc-ia cori~iticr.;~~. o s i ~ l o ~ ~ i a  

torciunario hebreu como essencialnientc positivo c náo p r o b a t ~ r i o ' ~ ~ .  

Como em todos os sistemas jurídicos da Antiguidade, a lei hebraica igualmente admitia 

aplicação da pena de niorte, contudo urge ressaltar quc, apesar de sofrer fork irifluilncia da Lei 

7"'Niío disciin-iiriarcis as pcssoas cin juízo; ouvircis assini o pcqucno como o grandc; náo tcrncrcis :I l icc cic iiirigiii.rii, 
porqiic o fuízo 6 de Dcus; porérri a causa que vos for difícil faicis vir a niiiii. c (iu a o~ivirci." (Dcuicrori~rriio. 1. v. 17). 
73 GIORDANI. História da Al~tiguidadc Oriental, p.237. 
7'1 "l'iil-a qirc o sangue inoccr~tc náo se dcrlonie no  rricio da 11122 terra, cluc o SENHOR tcn Dcils tc d:í por Ir~~rar~qa, E 

haja sangue sobrc ti.. " (Deutcrômio. 19:lO). 
'"' ~ o d o  aqquclc c1rlc 177atar algurria pessoa, conforme depoiliic17to de ~cstcn~unhas.  scsrí r~iorto; nias lrrria scí 
tc.s(criil117ha náo tcstc~tiiriril~arrí contra a lgub~i ,  para que ~iiorra. " (Nún-icros 35:30). 
7TOSI 'A.  Aivaro Mayi,irik. Direito l 'c~~al:partcgc~-al ,  Rio dc Jaiiciro: I;ocnsc, 6.' c!d.. 1998, 1 v,  1 t ,  11.109, atcstti qiic 
"cxi,sfc itrnn I<~ridfinci;i ;I (.I (,I- qilr a /cfli.siaqfio p('n-i1 do.~.jilrlrrrs cra fi;at7ra11~('171~ ri!:oro.sa, por.617~. ri50 Irairia f~ovr f  
qiicl tivcssc r~iais rospcifo pela viria c pela libc2r-riadc do scl~~cllinritc. ai1ld:t yiir! ri~~Iiriqi~~~ril(~. r10 qllc o s  / I ~ ~ / ) I . ~ ~ ~ I . S ' ;  

" MA'I'OSO. G l a u ~ o .  O que E tortri~.ii, Sào Paulo: Brasiliciisc, 1984, p.38, citaiido '1.1 10MA. Clrriiciis. 



de Talião78, O seu rigor foi amenizado, como, exemplificadamente, no caso de homicídio, que se 

ocorresse de forma involuntária, o autor não seria morto, mas sim obrigado a viver em uma 

cidade asilo7" na companhia de outras pessoas que haviam cometido igual delito. 

.- 

No caso de cometimento de outros crimes, classificados pela lei como sendo graves, o Autor 

seria condenado a morte. Como exemplos de delitos gravess0, podemos citar aqueles cometidos 

contra a Divindades'; contra o próximo, quando praticados voluntariamente; e contra a 

honestidade82-83. 

Encontram-se previstas diversas formas de aplicação da pena capital, contudo, da leitura do 

livro Levítico (24:15,16)84, a lapidação ou apedrejamento era o modo ordinário de se aplicar a 

pena capital, sendo que sempre que fosse imposta essa pena sem a especificação do gcnero, 

procedia-se a lapidação85. 

Durante a execução da pena capital, os hebreus arrancavam todas as roupas do condenado à 

lapidação, exceto uma faixa, que lhe cingia os rins. Depois a primeira testemunha o arremessava 

ao solo, do alto de um tablado com dez píls de altura e a segunda testemunha, lançando iiin:i 

pedra, procurava atingi-lo no peito, bem acima do coração. Se este ato não lhe desse a nlorte, as 

outras pessoas ali presentes o cobriam de pedradas, ate o morricrito da morte do coii<l(>11:1(lo. 

Cumprida a sentença, o cadáver era queimado ou dependurado numa árvore.86 

'I8 ''O tcti oltio iiào pcrdoarrí; vitl:i por vida. ollio por «Ili«. dciitc por tlciitc, iiião por riião. 116 por p6." ( I l c x i i i < ~ i . ~ l i i f i l i i i c , ,  

I!), V. 21) c "Os pais ri50 iiioi.i.ci.ão prlos fillios, nciii os fillios pelos pais: cada q ~ i 1 1  iiiori.ci.á pelo wii }~('('íitlo." 
(»ctitcroii6niio. 24. v. 1G). 
'"c~on~o aquele que entrar com o seu próximo no bosque, para cortar Iciiha, c. poriclo força ria sua m5o (:o111 o 
iriacliado para cortar a árvore, o fcr1.o saltar do cabo c ferir o scii próxiriio c cstc ~iiorrcr.  acluclc se acollicrá LI uriia 
tiestas cidades, c viverá" (Dcutcrori6rnio. 19, v. 5). 

C;IOl<I)ANI. ~-lislór.ia dri Rr~liguirl~io'c~ 01.icrilal. p.238. 
81 GIOR DANI . Histdria da Arit~yiji(1adc Oric~ntal, p. 238. " Cor~~/~rccnd<~-.sc~, assir~i. clilc cr~tr-r, os gr;-iri(l(is crir~irls 
S~~VCr~lIll('lJ~<? / l l l l l ~ ~ ~ O . ~  C111 I.Sl-2iCI f i ~ ~ r 2 1 ~ ~ ~ 1 7 1  ti id~l2Itl-i2i, 21 ~ ) I < i . S f ~ l l ~ ~ ~ ~  C' 21 1/;01<1('>0 [i(' ~C'S~<I.S I - ( ' I ;L~;~J.S~~~,  ~ ' ~ ] l ~ ' ~ ~ L l / ~ l ~ ~ ' ~ l ~ ( '  

(10 S:íD;irio, ': 
X' ALTAV I I A .  í71Ygcni dos Direitos clos Povos, p.25. "A lci ~iiosaica r120 a(it~liliu ~.crriissâo par-:i os tidlí1ter.o~. I:', (,r11 

todas as Icgislaçõcs antigas, que coicj;~r>~os. se cncontrarii pc~naliri~idcs cxtrcniiis. ': 
83 "Quiindo ur~i bonieni for acliaíio deitado coni rnuiiicr casada cor11 niari(10, entâo anibos ~rio~.scr.áo, o iioir~c~rii (]i1c3 

se deiton cor11 a niullicr e a 111~11licr: assir?~ tirarás o riia1 de1 1.srael." (Ueutcrori6niio. 22, v.22) 
H'i ''1:' í i o ~  fIj11os I.sfiio1 Erilrirtí.~, rliz~~rirlo: Q~r;~lqrlcr- r]ilc9 <it~i;ildi~onr. o S ~ L I  Br~irs. lci~;ir;-í ~001~3  .si o scvi pc~r.;ic/o. I:' 
aqit(!k~ que' Dl;i,sfo~i;ir. o Iiortir do Scrihor, cm-tauicntc ~~ior.~-rrsí; torlri n corigrc:gi~~rio c,crtzitiic9rito o apc~lt.c;jii~~;il.;í; ;i.s,sini 
o estr;-r~igc~ir.o cotlio o natirr;il, bl;i,sfori~~~irlo o IiOIJlC do Scrilior.. scr.;í 111orto." 
H" GIOI<I)ANl. 1listdr.i;i ria Atitigiijr1;td~~ C)r.icr~t;~L 1).239. 



Povo Egípcio 

O Egito é fruto do rio Nilo, berço de uma das civilizações mais grandiosas da antiguidade, cujas 

referências históricas remontam a 3200 a.C.87 
.-- 

No período antigo, os egípcios costiimavam clcnoininnr o palrício ciii cjue residia o Monarca 

como perâa88, sendo que com o passar do tempo, a mesma designação passou a ser empregada 

para designar o próprio detentor do poder, uma vez que o vocábulo faraó e a forma helenizada 

da palavra pclrâa. 89 

A imagem do FaraQ estava mais vinculava à origem divina do que, propriamente, humana, 

sendo que Mário Curtis Giordani" descreve que: 

"Desde a origem o rei é Deus. Não por imagem a fim de lembrar o se11 poder 

total c a sua superioridade sobre o horncni coriiiini. Trata-sc, ao contrár.io, cic 

unia crença que constitui uma das particubr7dadcs essenciais do Egito. Esta 

CI .CII{ ,~I ,  c i ~ f i . c f i ~ ~ i f o ,  ~ ~ v o l u i ~ i .  k1:t.s j:trl~~tis p c ~ ~ l ( v ~  coi.sct ~ I ~ ~ I I I I ~ I  do S ( I ~ I  f i~r<.i~. " 

Dctcntor rlo poder temporal c, igii;ilnicntc, do poder c~spiritii;ii, o Fíirtió (.i.;i. tcioi.ic;iiiic~rilt., O 

detciitoi de tudo que cstivcsse rio território, inclusive as próprias pessoas que nele tiabitavarii OU 

tl'afcgavani. Cahia ?i siia pessoa ;i i~ii l~orlantc fiiriqào dr! conf(3cqão d;is Ivis, (iriil)orti i150 sv t ( ~ i i l i i t  

até hoje encontrado qualquer código, a exemplo do Código de I-larnurabi. Todos co~ilicciiiicntos 

i'(:l;ilivos ;'i iitliiiiiiisíi.ac;áo clajiisliq;~ cIaqii(:lc povo sso oi.iiiii<los do ti.~il)allio tlos Iiis(oi.i;idoi.c.s.!" 

Já sendo corniiin naquele período, também no Egito era aplicada a pena dc morte, que podia ser 

rxccutatla dc clivcrs;is ri.iailc~irasw: crocodilos, <~strai i~; i i l ;r i i i~~~ito ,  ~1rcapil:iq~lo. L'Ogli('i1 t i ,  

('mbalsamarncnto c111 vida c criipalação. 

'" V/\I>OlS, 1,iiis C;irlos, 1lcDrcc1.s (1.300 a.C.). Dispoiiívcl eni: ~www.i~~t~~~~~irx~.~~o~~~~~~i/~aIois/~~í~ri~~/l~~~O~~c.~il~i~~. 
Acesso cni: 0 3  dc julho dc 2002. 
H7 Enciclopédia MicrosoftO EncartaO. O 1993-2001 Microsoft Corporatiori. Vcibctc: Egito. 
'' SijiriiCirav;~ a "gi-aiidr casa". 
'!' ~IOI<IIANI. IIistória da A~~tigüida(fe Orj~r~tal, p.78. 
" O  GIORDANI. Ilistória da Antigi;iclade Orjenti+l, p.78. 
!'I VAI.OJS, l . t~is  (':i~,los, I?:IIII.S~~.S 111. l ~ i s ~ ~ o ~ i í v ( ~ l  ~ 1 1 1 :  ~:~~~EJI!~E~~:~~L~CON!~~~~~!~!!!)~~!~~~:~~~I~!~?~!!~~~~:!!~.I!~.-~. A(.(lha,~) ~ ~ 1 1 1 :  

0 2  tlc jiillio dc 2002. 
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Segundo relatos de João Mendes Almeida Júnior", os crimes mais graves eram julgados pelo 

Tribunal Supremo, composto por juízes escolhidos entre os homens mais distintos e prudentes 

das cidades Memphis, Thebas e Heliopolis. A instrução era pública e solene, pois todas as peças 

eram redigidas", seguindo-se um julgamento secreto. No caso de condenação, o acusado era 

preso e conduzido para o tormento previsto na lei. 

Considerava-se a acusação um dever cívico, onde, no relato de João Mendes de Alrneida 

Júniorgs: 

' IAS testemunhas de um facto criminoso eram obrigadas, por lei, a mostrar que 

não puder-ani evitar o cri111c e socorrer a victiriia; a16111 clisso, eram obrigadrjs 

a denunciar o crinie e prosseguir na accusação, sob pena de umas tantas 

bastonadas. O accusador; corivcricido dc caluniriia, soffi.ia o pcvia clo cr.ir>ic~ qiro 

imputou." 

Importante ressaltar a destinação processiial que possuía a tortura, servindo como meio de 

coerção para as testemunhas e acusadores. 

Povo Chinês 

No seu longo período de existência , a China, graças ao trabalho dos escribas tlas antigas cortes 

imperiais c aos historiadores, produziii uma vasta literatura histórica. Nenhuma o~i t ra  niisão 

apresenta tanta história escrita. Lembra Mário Ciirtis Giordani" que a "obra Iii.sltór-ic rliais 

vasta da  litcrat ura  chinesa C <Relação históricas,, composta por  Sscu-nla- Ts  'icn, alcurll~ado 

0 Hcródolo C11i11ês': 

1;oraiii iriúrneras as Diiiastias cliiiiesas, contudo alguiiia tlclas sobrcssaíiani-se pcla 511~1 

brlico~idaclc c c.mpr(lgo dc inrio\ crii6is. 

' O S ,  1 1 r ~  I l i s o r ~ í l  I :  ~ ~ ~ I I I I O I I ~ I / I ~ ~ ~ ~ / I I / ~ ~ I I ~ I I I I  .. A(~>s\o , s ~ ~ ~ .  O:% t l ~ ~ , j i i l l i o  

t lc 2002.  
" ALMEIDA JÚNIOR. João Mcridcs, O I'roccsso Criminal Brazilciro, Iiio dc Jariciro: Typ. Baptista dc  Souza, 3" c ~ i .  
a~imcntada.  1 v. 1920. p. 12. 
" AI .M 1-11 )A J ON 1 0 1 < .  O I>r.ocr:~so Cr.iriiir~al I~~~íi;íiloir.o, 11.1 % r 1 3. "ll;~ iri;i alli rirli cíiso ii11ic.o (/r! íic.c.iw;i(cio <lc~lio.s;i 
oraes: cfir o proccsso c julganlcnto dos Iriortos pesante os curiosos rennidos às  niargcns do lago Iz.foc~riis. A.l;i.s, c'stc 
pr~occ,s.so era, r177 gcriírl, de.s[j~~aCIO ; 1 0  rxariir A7 condl~cta rios r -c f s  c {gmnrk:~ do E,st;ido 110 (li;! rir~.ttirl;ttlo 5,s .cri;iv 

( , . Y ( ; ( / I I ~ : I  v. ': 
'"'ALMIi1L)A J Ú N ~ u I \ .  O~->I.O(:CSSV ~ r j ~ > i ~ l a I ~ ~ ~ i ~ i / C i l - ~ ,  p.12. 
" UORDANI.  IIististória cla Antiguidade Oricrital, p.327. 
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No período, aproximadamente compreendido entre 1027 aC e 256 aC, a China foi dominada pela 

Diriastia dos Tchéu, origiriários do Planalto dc 1,ocss. Eraiii conhecidos coirio cxíiiiios 

conquistadores e desbravadores. 97 

Religiosos fervorosos, os Imperadores Tchéu declaravam-se os Filhos do Céu, sendo os únicos 

representantes divinos na terra. Cabia-lhes a missão de governar o povo chinês, através da 

concentração absoluta dos poderes políticos, militares c religiososB. Acreditava-se que 

possuíam qualidades divinas c o doin especial de coniuiiicarem-se com os deuses. Ademais, 

administravam pessoalmente a justiça, que podia envolver penalidades severas como cortar o 

nariz ou uma orelha, furar os olhos ou castrar o culpadom. 

O último reinado, por volta do ano de 1100 a.C, demoi~strou-se cspccialniente cruel, devido aos 

atas impiedosos do soberano Di-chin. Igual crueldade era partilhada pela sua companheira Da- 

ji, a quem se imputava a criação de diversos instrumentos de tortura para punir os súditos 

desleais. Destacava-se, dentre eles, especialmente sádico, conliccido como assar grelha, 

onde o supliciado era impingido a caminhar sobre um buraco repleto de carvão incandcsccntc. A 

platéia sequiosa, divertia-se vendo a vítima morrer queimada.Io0 

Entre os estados feudais qiie desempe1~havanl urna certa hegcnionia na China dividida, figurava 

o reino Ts 'in (221 a.C. a 207 a.C.).~Ol 0 exército Ts 'in caracterizava-se pela b e l i c o ~ i d a d e ~ ~ ~  e,  

~rincipalnicntc, da crueldade de seus guerrcirosl03. Ao lado desse exkrcito poderoso, o Estatlo 

Ts'in poss~iía unia legislação severa c impicdosa quc discipliriava de modo rigoroso tocla a 

populaqão. 

Foi o povo Ts'in quem, em 221 a.C., unificou a China após muitas batalhas, as quais rcsiiltarai~i 

cni 1ni1liarc.s tlc rabcq:is d(~ccpaclas. Tniciavzi-scl n 6poc.a iiiij~c~rial tla 1 Ii\lói.ia da (:liiri;i. 

Tendo autoproclamado-se o primeiro irnj3crador da China, Che Huang-ti (primeiro augusto 

scnhor)lod foi retratado fisicaincrite como scndo 11111 "l~ori~oni c l r l  17arjy ~~r-o~>r~iiriorl((~, 0lll0.~ 

'Ii (~10I~I)ANI.  lli,s/61-i;1 (!;i ,4/11igiii(1:1(1(, Orjr11t:11, 1).332. 
" XIORIIANI. fli,slória d a  Aritiguidadc Oricrit;il, p.333. "ir~vcstidos do i~~iir idato c c l t ~ l t s  aos quais cabia o rrlissão 
dc rc:11jzí)r OS sacrjfícios e ~ n a n t c r  assim a s  Doas rclaçócls cntrc o c611 c a tesra". " vAL,OIS, Luis Cailos, Ct~jrlescs. Disponível clrn: <~~~w.intcrnc~xt.coiii.l~r/v;ilois/!1~~1i;1/1100ac..litni>. Accsso c.111: 03 
d(t,jiilfio do 2002. 
'O" VA1,OIS. C1ii11c.s~~. Ilispoiiívcl cn1: <www.iritci~rioxt.co~ii.t~i/valois/~crii~/I IOO;i(;~&>. Accsso ( , i i i :  03 dr]iillio < I ( -  
2002. 
I"' EnciclopC<lia MicrosoftO BncartafiO. O 1993-2001 Microsoft Corporatiori. Vri.bt!tc: China. 
10%GIOKr~ANI. 1-fistóri;~ rlii Aritigi.iiclaclc 01-icntal, p.333. "O cxc'rcito i:síri c.araclcrizir,:i-sc pcI:i c~xcclr'ri~:;;~ (1. sclj 
al-~~iíiri:crito: urna cav i ib r i t~  d c  grande  ~ i~obi l id~ idc ,  imla ilif:i~ltaria lígcjra c unia tirtilliari;~ q l ~ c  col~i~)~ec~~i(Yi;i 
rji~í(]rlirraspcira sítio, torres móveis c c;.it,7priltri.s.". 
' I l I A N l .  I l i , s / r j ~  1 A r 1  O~.ir>rit;~l, 1).:1:3:(. Os sol(i;irlos ~oriic~iilc~ ic~c.c~l)c~i.iiiiii o soltlo cliiiiiitlo t l ; i  

i i l ~ i . ( ' ~ ~ t i i < ã o  cliis cal)c~as dcccl>:i<las dos iiiiiiiigos. 
I o Í  GlOl<I)PiNI, fIi.s/61iz1 ,h~tigiii(ki~Ic (>r.i~ri/~il, 11,:3:34, 
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l ~ ~ r g o ~ s ,  p i t o  (/c ;,vc dc r.apiria, voz dc chacr~l, cur*~icZo dc tjgr-c ou tk h D o " u ' ~  cquc usou do 
tt.rror como sei1 priricipal ir~strurnciito dc coi~solidac;ão da autori(lac1c real. 

Discípulo do legalismo'06, escola do pensamento que floresceu nesse período e exerceu 

influência duradoura sobre a civilização chinesa, os culpados pelo cometimento de crimes graves 

eram decapitados, cortados ao meio pela cintura ou, ainda, poderiam ser fervidos cm caldcirõcs 

ciioriiies corii óleo. Oiitros clclitos ~iiais leves crarii apeiiatlos coiii trabiillios Soiyados, 

deportação, chicotadas ou bastonadas. Contrapondo-se aos ensinamentos hunianistas de 

Kongfucil07, determinou a destruição de todos os livros, com exceção dos livros técnicos. 

Foi durante o seu império que uma força de trabalho 7omposta provavelmente, por mais de 1 

milhão de operários, construiu uma muralha por toda a extensão da fronteira setentrional da 

China, cxcIcisivanientc corri a finalidade de conter os ataques dos povos bárbaros.io8 

Mesmo no ato de sua morte, Che Huang-ti demonstrou toda a potencialidadc de sua crueldade, 

poi5 tlcbi(.i  iiiiiioii que 110 s e ~ i  i i ~ o i ~ ~ i i i i c ~ i i i ~ i l  t i i i i i i i i ~  1 0 \ \ i ~ i i i  ~ ' i i ( ( ~ i  i < i ( I < i \  v i v < ~ \  io (1<1\  < I \  \ L I ' I \  ( ' \ ] ) 0 \ ~ 1 4  

que não lhe haviam dado filhos, alé~rl de todos os opcrhrios qiie no Incsiiio Iiavialri traballiadolo'). 

Escavações arqueolúgicas cncoiitraram além dos csqiicletos das pcssoas. os rsqurlct(~s (]C 

cavalos atrelados a carros c cães com sinetas penduradai no pcscoyo I i 0  

1°' ~IOIIDANI, IIist61.ii1 ria /ir~ti,gi~ir/aclc Or~iorlial, p,3:3/1 
"'" Iiiieiclol)i;dia Mie i -o~of tO  11ric;ii-l;iC<i. C.) 10113- 2001 Microsoí't Cai-l)oi.;iliori. '10 l(~~:;ilisiiio 1)i.(y:;1\~;i o i ~ s t ; i I ) ( ~ l ( ~ c ~ i r ~ ~ ( ~ ~ i t o  

(11' ~ I I I I ; I  O I . ~ I ( \ I I I  so(.iiil Ii;is( ' ; i(l; i  ( , I I I  !,>i'> (~ ! , l i . i t i i l i  (' i i i l l ) t % \ o ; i i 5 .  I';ii.ii r . ( ' í ' o r . ( i i i .  (%i>\ ( '  ? > i \ t ( s ~ ~ ~ i ~ .  1 - 1  i i  r i i ' ( . ( l \ . i i  io i " ~ l i i l ) ( ~ l i ' ( . i ' l .  i I i i I  

1'kl;itlo i i o  qual o ~ ~ I > W ; I I I O  tivcssc, ; i i i t o i . i r l ; i t l t ~  iricoiitc.stávcl. 0 5  I(-l;,ilisl;~h ~ ~ i ~ i ~ g ; i v ; i i i i  :i soci;ili/.ii~lio t lc i  c . c ~ ] ~ i l , i i .  O 

~stabelcciriicnto do monopólio goveriiariicrital c outras nicclidas económicas para ciiriqucccr o l..stado, rcfui.c;ar scii 
podci- militar c centralizar o coiitrolc adriiinistrativo." 

Enciclopédia MicrosoftO EncartaQO. O 1993-2001 Microsoft Corporation. Vcrl~ctc: Confúricio. Korigfiic.i oii 

Corifiício (551?-479 a.C.). foi o filósofo c1iirii.s qiic criou o confiicioriisnio. I'ciitlo pci.corri(lo s t ~ i  país, tlc~kricii;i q i i ( '  os 
;ilos c ~ x ~ r ~ i . i i o s .  I~íisc~~rclos ritis cirico vii-ttid(\s - -  l ) o r i t l i i d ( ~ .  liorii~:iiI(~z. t l ( -c .o i .o ,  s ; i l )c~t loi- i ; i  f i c l ( ~ l i c l ; i t l t ~  i ~ r i i ~ ( ~ i - i - , t i i i  ( r  
c ~ o i ! j i i i i l o  t l o  tlrvc.i- 1 i i i r i i . i i i o .  S I I ; ~  i t l i ; i i i  t l c s  ~ ; o v c ' i ~ i i o  (,i ';i ~ ) ; i ( t s ~ ~ r ~ i i l i ~ i ; i .  A v i ~ ~ i c ~ i ; i ~ ; i o  ;i05 1i.iis. vive, i i i o i i i i - , .  I i ~ i  i i i i i  t l t s  

sc\~is coiiec\itos- c:liavcs. 
lliicyclol)íir(lia I3i-itarinica c10 Brasil Piil)lic:i~õcs 1,ttla - 17nciclopCdia ISlctr6riica Ravsa. V c r l ~ ~ t c :  Mui-;illia da Cliiria. 

'O!' GIORT>ANI. I-Iistória da Anti'iiitlack Oricrltal, p.335. 
(;IOI:I)ANI. I-iistól-i21 rla Antigi~jcl'irli~ 01-icr~tal, 11.329. 
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Figura 

Não tendo encontrado um sucessor à altura, a dinastia dos Ts'in entra em decadência, 

culminando com uma série de conflitos internos que resultaram na mudança dinástica. Em 202 

a.C., inicia-se o reinado de quase quatro séculos da dinastia Han. 

Lieu Peng (ou Li Yuan)l12, primeiro Imperador da dinastia dos Han, concedeu anistia geral e 

revogou muitas das leis severas editadas pelos imperadores Ts'in. 

Zeloso pelo cumprimento da lei, preocupou-se com toda a sorte de delitos, especialmente com 

OS crimes de Ièsa majestà. Todos acusados de crime eram submetidos a julgamento, onde lhes 

eram lidas as acusações e produzidas provas testemunhais. Reservava-se a tortura para casos 

extremos e esporádicos. Caso sobreviesse a condenação, o réu era decapitado.113 

'I' VALOIS, Luis Cnrlos, Chineses II. Dinastia dos Ts'in (221a.C. à 207a.C.). Disponível cm: 
twww.internext.combr/valois/1,ena/2i0ac.htm>. Acesso em: 03 de julho de 2002. "O túmulo de Chi Huang-?F 
começou a ser construído quando ele tinha 13 anos e possuía um exército de terracota em tamanho natural, com 
cerca de 6 mil soldados, criado pam pmtegê-10 por toda a eternidade. O maior dos fosws, mostrado na foto, 
continhu a infanturiu. Os artistas criamm mstos sem moldes, provuuelmente buseados em soldudos reuis. Núo hÚ 
duas estátuas com rostos iguais." 
112 Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda - Enciclopédia Eletronica Barsa. Verbete: China. 
"3 VALOIS, Luis Carlos, Chineses II. D i t i a  dos Han (202a.C. à 220 d.C.). Disponível em: 
<www.internext.combr/valoiy/~ena/~20ac.hm>. Acesso em: 03 de julho de 2002. 
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Foram numerosos os Códigos chineses, conhecendo-se atualmente dezoito deles, porém todos 

não passam de compilações das diversas leis penais existentes em cada período. O mais antigo 

remonta o século IV a.C. e, desde então, quase todas as dinastias elaboraram um novo código, 

todos com a mesma característica: uma quantidade enorme de artigos, inclusive alguns com 

mais de 1:500. 116 

Especialmente no código elaborado durante a dinastia dos Han, figurava como um dos delitos 

mais grave, a insubordinação filial, pois, o autor, ao ofender a autoridade familiar, mereceria a 

aplicação da pena capital. 

Durante toda a extensa história chinesa, a aplicação da tortura foi largamente utilizada, sendo 

que, em determinados momentos, foi aplicada de forma aleatória, atendendo-se à satisfação do 

monarca e da família real; e, em quase todo o período, foi utilizada como fator de retribuição aos 

males causados pelos delitos. 

Povo Persa 

No Império persa a grande fonte do direito era a vontade do soberano. Transgredir a lei 

emanada do soberano era ofender a própria vontade do ser supremo. Na ocorrência de crimes 

de menor gravidade, admitia-se a aplicação de penas que iam do pagamento de multa 

pccuniária até o açoite.117 

Na ocorrência de delitos considerados graves, como homicídio, estupro, aborto e desrespeito a 

autoridade real, especialmente neste último tipo penal, os infratores eram severamente punidos 

através da aplicação da pena capital. O processo de execução da pena consistia primeiramente, 

na condução do condenado a frente do Rei, onde lhe era cortado o nariz e as orelhas, 

posteriormente era exposto ao povo e, em seguida, executado. No caso de traição, usualn-icnte, a 

família era aplicada a mesma puniçã0.11~ 

l J f i  VAI.OIS. Cl~ incsc~ Ir. Dinastia dos Man (202a.C. à 220 d.C.). 1)isponivt:l cni: 
<~ww.interncxt.coni.br/valois/~ena/l20achtm. Acesso ciii: 03 de jullio de 2002. 
I'' GIOKDANI. I-iisfória da Antiguidade Oriental, p.282. 
""IORDANI. E-iistória da Antiguidade Oriental, p.282. 



Inúmeras eram as formas de execução da pena máximallg, sendo comum o uso de veneno, da 

empalação, da crucifixão, do enforcamento, do apedrejamento, entre outros igualmente 

desumanos. 

Apesar da severidade do castigo, a lei persa vedava a imposição da pena de morte as pessoas que 

tivessem cometido um único crime, nem sequer autorizava a aplicação de penas atrozes aos 

escravos que tivessem cometido uma única falta. 

Mário Curtis Giordani recorda que o Rei era o supremo juiz, sobretudo em matéria penal, sendo 

narrado o caso de ''Sesamnés, juiz real condenado à morte por haver recebido dinheiro a fim de 

pronunciar uma sentença injusta: após a sua morte, arrancaram-lhe a pele e forraram com a 

mesma a cadeira em que se costumava sentar para exercer suas funções. Tal punição 

praticada por ordem de Cambises foi repetida sob Artaxerxes I, que mandou esfolar vivos 

juizes que haviam proferido scntenças iníquas. 'y20 

Uma pena tipicamente persa foi a do escaffismo121, ou seja, o suplício dos botes. Segundo OS 

fatos narrados, os executores faziam uso de dois botes ajustáveis, onde o malfeitor deitava-se de 

costas em um deles, sendo coberto o seu corpo pelo outro bote. Somente restavam descobertos a 

cabeça, as mãos e os pés. O supliciado era alimentado a força e os seus olhos eram vazados, 

sendo o seu rosto coberto por uma mistura de leite e mel. Exposto ao sol, o seu rosto ficava, em 

breve espaço de tempo, coberto de insetos e pequenos animais, que iam lhe devorando a frontc, 

enquanto dentro dos botes, sob os seus próprios excrementos, surgiam vermes no meio da 

podridão de suas entranhas, que lhe iam devorando o corpo. Evidencia a História que a 

inventora desse processo, Mitríades, foi vítima de sua própria criação, tendo morrido após O 

transcurso de dezessete dias de doloroso martírio.lZ2 

""IORDANI. I-listória da Antiguidade Oriental, p.282. 
12" GIORDANI. I-listórizi da Antiguidade Oriental, p.282. 
12' VAI.OIS, 1,uis Carlos, In~pkrio Persa. Disponível eri1: <~~~~intern~~t~com.b1'/valois/~ena/6OOar,1~tn~~. Accsso 
cni: 0 3  de iulho de 2002. 
n2 V A L O ~ .  In~pkrio Pcrsa. Disponível em: <www.interncxt.con1.br/valois/pcna/600ac.. Accsso cm: 03 dc 
julho de 2002. 



Lei das XII Tábuas 

Originalrncnte gravada em pedaços de madciraIz3, de onde se extraiu o seu nome, a Lci das Doze 

Tábuas ou Lex Decemviralis, foi até hoje, nos dizeres de Jayme de Altavilal24, o código "mais 

suscinto, mais autoritário e mais sincerol'da humanidade. 

Elaborado durante a República Romana, no período compreendido entre 451 e 450 a.C., foi 

fruto da pressão exercida pelos plebeus125, que se sentiam injustiçados com o controle absoluto 

exercido pelos patrícios sobre o processo de elaboração das leis.126 Almejavam a aquisição de 

direitos políticos. 

Como meio de persuasão, os plebeus negaram-se a compor as fileiras do exército romano, 

causando enormes transtornos, uma vez que o formavam em sua integralidade. Dessa forma, OS 

patrícios viram-se obrigados a cederem, sendo criados os Tribunos da Plebe, onde adquiriram 

direito de veto a atos do Senado Romano, e editada a Lei das XII Tábuas. 

Com a elaboração da Lex Duodecim Tabularum por dez magistrados ou decênviros que 

buscaram inspiração helênica para tal mister, o direito perdeu o seu mistério, pois "deixara de 

ser frustadanienle sagrado; saíra da escuridão conveniente dos templos; poderia ser agora 

consultado e invocado por patrícios e plebeus; fincara no solo romano o seu princípio de 

r~~liversalidade; deixara de ser um raio fulminante de Júpiter para se constituir um clarão 

perpétuo na razão humana; deixara de ser u m  ditame real par se transformar em 

mandamento escrito e divulgado; deixara de ser u m  subterfiígio legalpara se converter numa 

comunhão de idéias e de interesses coletivos. '727 

l L 3  BURNS. Edward Macriall, LERNER, Robert E. e MEACHAM, Standish. História da  Civilização Ocidental 1: 
I-lomerii d a s  Cavernas as Naves Espaciais. Porto Alegre: Globo, lv. 1948. 
I z 4  ALTAVI LA. Origcm dos Direitos dos Povos, p.61. 
12" classe dos plebeus era constituída pelos cidadãos romanos, ricos ou pobres, que não pertenciam A classe dos 
] ) í ~ t  rícios. 
'""riicyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Lida - Enciclop6dia Eletrôriica Barsa, vcrbetc: Lloze 'l'ábu~is, Lci 
das. 
12' ALTAVI LA. Origem dos Direitos dos Povos, p.62-63. 



Não se tratava de um código no sentido moderno do termo, mas uma redução a escrito de 
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costumes, sob forma de fórmulas lapidares. Apesar de mais evoluída na área do direito privado, 

sendo basilar para o jus civile, instituiu o processo penal e dispôs expressamente a respeito das 

penas aplicáveis, muito embora, a partir de então, o direito romano tenha se desenvolvido com 

base nos éaitos dos magistrados e na jurisprudentia, fixada nos escritos dos jurisconsultis.~2* 

As leis, até então transmitidas oralmente e totalmente manipuladas pelos patrícios, passaram a 

ser escritas e públicas, apesar de sua interpretação ter permanecido secreta, pois confiada 

apenas aos pontífices. As tábuas ficavam expostas no Fórum Romano, no centro da cidade. 

Transcreve-se trechos da Tábua VIII, exatamente por ser aquela que versa sobre os delitos e a 

penas a serem aplicadas: 

Tábua VIII (De delictis - Dos delitos) 

I- Estabelecia a pena capital contra injúrias ou ultrajes públicos difamatórios. 

11- Contra aquele que destruiu o membro de outrem e não transigiu cons o 

mutilado, seja aplicada a pena de talião. 

IX- Aquele que causa, a noite, furtivamente, destruição, ou apascenta o seu 

rebanho sobre colheitas, seja votado a Ceres e punido de morte; sendo 

impúbere, será vergastado ao critério do magistrado e condenado a reparar o 

dano eni duplos. 

X- Aquclc 9uc causa inc<'ndio num edifício, ou num moinho de trigo prdxi1170 

de uma casa, se o faz conscientemente, seja amarrado, flagelado e morto pelo 

fogo; se o faz por negligência, será condenado a reparar o dano; se for muito 

pobre, fará a indenização parceladamente. 

XIV- O ladrão confesso (preso em flagrante delito) sendo homem livre, será 

vergastado por aquele a quem roubou; se é um escravo. será vergastado e 

precipitado da Rocha Tapéia; mas sendo impríbere, será apenas vergastado 

ao critério do magistrado e condenado a reparar o dano. 

I z 8  VALOIS, Luis Carlos, Lci das XII labuas. Disponivcl eni: iwww.interiiext.com.br/valois/pcna/45lac.htn1~. 



XXI- Que o patrono que enganar o seu cliente seja devotado aos deuses. 
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XXIII- Seja precipitado da Rocha Tarpéia aquele que prestou falso juramento. 

XXIV- Estabelecia pena capital contra o homicídio 

XXV- Aquele que prendeu alguém por palavras de encantamento ou lhe deu 

veneno, seja punido de morte. 

XXVI- Dispunha sobre os ajuntamentos noturnos, de caráter sedicioso, os 

quais eram punidos com a morte dos conjurados. 

O sofrimento de Cristo 

Dentre todas as barbáries cometidas pelo Homem, sem dúvida alguma, a condenação capital de 

Cristo, com requintes de extrema crueldade, é a que mais fortemente repercutiu na história, 

tendo tido, inclusive, o condão de dividi-la em duas fases bem distintas. 

Condenado pelo cometimento de inúmeros delitos, foi submetido aos tormentos como forma de 

retribuição ao mal cometido. Sofreu dores terríveis através da aplicação de horrendos métodos 

de expiação. 

Em virtude do processo sumário que foi instaurado, Pôncio Pilatos, após consulta popular, 

proferiu a sentença condenatória que perpetrou-se pelos tempos e mudou radicalmente o 

caminho da humanidade: 

''[,..I Eu, Pôncio Pilatos, aqui Presidente do In~pério Romano, dentro do 

Palácio e argui-residência, julgo, condeno c sentencio a morte Jcsus, cliarnado 

pela PlcDe - Cristo Nazareno - e galiieu dc nacáo, homem sedicioso contra a 

Lei Mosaica - contrário ao grande imperador Tibério César. Dettwnino e 

A c c s s o  eni: 03 dc julho de 2002. 
"WALTAVILA. Origc~nl dos Djrcitos dos Povos, p.75-81. 
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ordeno por esta que se lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como 

todos os réus, porque congregando e ajustando homens, ricos e pobres, não 

tem cessado de promover tumultos por toda a Judéia, dizendo-se filho de Deus 

e Rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do Sacro Templo, 

negando o tributo a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e 

em triunfo, com grande parte da plebe, dentro da cidade de Jerusalém. Que 

seja ligado e açoitado, e que seja vestido de púrpura e coroado de alguns 

espinhos, com a própria cruz nos ombros para que sirva de exemplo a todos os 

malfeitores, e que, juntamente com ele, sejam conduzidos dois ladroes 

homicidas; saindo logo pela porta sagrada, hoje Antoniana, e que conduza 

Jesus ao monte público da justiça, chamado Calvário, onde, crucificado e 

morto, ficará seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores, e 

que sobre a cruz se ponha, em diversas línguas, este título: Iesus Nazarenus, 

Rex Iudeorum. Mando, também, que nenhuma pessoa de qualquer estado ou 

condição se atreva, temerariamente, a impedir a justiça por mim mandada, 

administrada e executada com todo o rigor, segundo os Decretos e Leis 

Romanas, sob as penas de rebelião contra o Imperador Romano."130 

O próprio Cristo foi tratado pelos romanos como um subversivo, como um contestador que 

abalava a figura do imperador e assim foi julgado e condenado, não sem passar por uma série de 

suplícios que deviam anteceder a sua morte na cruz. Os últimos momentos de vida que Cristo 

passou na terra foram extremamente dolorosos, cuja descrição foi realizada por um médico 

francêsl31 que permanece no anonimato: 

"O suar sangue, ou 'hematidrose: é um fenômeno raríssimo. I...]. O terror, o 

susto, a angústia terrível dc sentir-se carregando todos os pecados dos homens 

devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o ron~pimcnlo das 

finíssinias veias capilar~s q i l ~  estão sob as glândulas sudoríparas, o sangue se 

mistura ao SLIOT e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo 

até a terra. 

I...] Pilatos cede, e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam 

Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua 

com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de cliun~bo e 

de pequenos ossos. I...]. A pele se dilacera e se rompe; o sangue espirra. A cada 

golpe Jesus reage em uni sobressalto de dor. As forças se esvaem; uni suor frio 

lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de naúsea, calafi-ios Ihc 

correm ao longo das costas. L...] 

'""AI,OJS, I.uis Carlos, Scnten4:a dc Cristo. Disponível em: < w w w . i r ~ t c r n c x t . ~ ~ r / v a l o i s / ~ c n a / h ,  
Accsso crn: 03 de  julho de 2002. 
'" Médico fraricFs desconhecido, tendo o texto do trabalho chegado ao conhecimento do Autor através de c-ri-iail 
rcr(!bido. 
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Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que os da 

acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a 

cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo fazendo-o sangrar 

[...I Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da Cruz; 

pesa uns cinquenta quilos. A estaca verticaljá está plantada sobre o Calvário. 

[...I E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a 

viga lhe escapa, escorrega, e lhe esfola o dorso. 

Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o 

condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-las produz dor 

atroz. [. ..I. O sangue começa a escorrer. 

Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedregulhos. 

Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. [...I. Os carrascos pegam um 

prego (um longo prego pontudo e quadrado), apoiam-no sobre o pulso de 

Jesus, com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a 

madeira. 

Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi 

lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesirs d c v ~  ter provado; uma dor 

lancinante, agudíssima que se difundiu pelos dedos, e espalhou-se pelos 

ombros, a tingindo o cérebro. 

[...I O nervo é destruido só em parte: a lesão do tronco nervoso permanece em 

ronlato r0111 o prego, qrriirjrio o rorpo foi srrsprnso 11a rr117. o IICI.VO sc ~.vtiríir.íi 

fortemente [...I A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando 

dores dilacerantes. Um súplicio que durará três horas. 

[...I Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca 

vertical. Os ombros da vitima esfregam dolorosamente sobre a 111adeir.a 

áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A 

cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diãnietro da coroa O 

impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça 

recomeçani pontadas agudas de dor. 

Pregam-lhr os pés. Ao meio-dia Jrsus tem sede. Não bebeu desde a tarde 

anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta c o 

lábio inferior começa a pender. A garganta, seca, lhe queima, mas ele não 

pode engolir. Tem sede. Uni soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara, 

uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo 

aquilo é uma tortura atroz. 

Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços 

se enrljeceni em uma contração que vai sc acentuando: os deltóides, os bíceps 

esticados e levantados, os dedos, se curvam. /...I, quando os sintomas se 

generalizam: os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em 

seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço, e os respiratórios. A 

respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. O ar entra como um sibilo, rilas 

não consegue mais sair: 



Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar: como um asmático em 

plena crise, seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se 

transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela 

asfixia. 

Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está 

impregnada de suor, os olhos saem fora de drbita. Mas o que acontece? 

Lentamente, com um esforço sobre humano, Jesus toma um ponto de apoio 

sobre o prego dos pés. 

Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os 

músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e 

profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que 

este esforço? Porque Jesus quer falar: 

PAI, PERDOA-LHES PORQUE NÃO SABEM O QUE FAZEM'. 

Logo em seguida o corpo começa afrouxar-se de novo, e a asfixia recomeça. 

Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz: cada vez que 

quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Imaginável !! 

Atraídas pelo sangue que ainda escorre, e pelo coagulado, enxames de moscas 

zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. 

Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde: de repente, a temperatura 

diminui. Logo serão três da tarde, depois de uma tortura que dura três horas. 

Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos 

medianos, lhe arrancam um lamento: 

'MEU DEUS, MEUDEUS, PORQUE ME ABANDONASTE?: 

Jesus grita: 'TUDO ESTA CONSUMADO!'. 

Em seguida num grande brado diz: 

'PAI, NAS TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO'. 

E morre [...I 



Povos Bárbaros 

Anglo-saxões oii povos bárbaros são os nomes dados aos povos germânicos qiie emigraram para 

a Britânia nos sécrilos V e VI d.C. O período anglo-saxão se inicia na primeira metade do s6ciilo 

V e finda no ano de 1066, com a conqiiista normanda. São conhecidos qiiatro povos principais: 

os saxões, que se estabeleceram no siil; os anglos, qiie ocuparam a maior parte da Inglaterra; os 

jiitos, que se instalaram em Kent e na ilha de Wight; e os francos, qiie se estabclccei.am 



inicialmente nas províncias romanas, principalmente na área a leste do Reno e ao norte do 

Danúbio.133 

Os romanos jamais conseguiram dominar esses povos, que permaneceram margeando as 

fronteiras setentrionais do Império, até que sobrevindo um momento de fraqueza do poder 

romano, os germânicos conquistaram o oeste da Europa. 

A maior unidade social e política entre os germanos era a tribo, formada pela união de várias 

aldeias, com população nunca superior a cinquenta mil habitantes, normalmente chefiados pelo 

Koenig (Rei), cuja principal função era a de comandar os seus guerreiros nos combates.134 

NOS períodos de paz, o poder real era substituído por um conselho de chefes de família. A 

principal fonte da lei não derivava da vontade do soberano, mas sim advinha dos costumes, os 

q~iais ninguém possuía competência para alterá-los. 

Muito embora fosse prevista a pena de ressarcii~iento para quase todas as espbcies de criilies, os 

costumes também aceitavam os suplícios e os ordálios, além da aplicação da pena capital. 

'I'c,ntlo ciii vistii 0 lato dc sci.ciii povos que vivlain dc Iòi-ina iíistlcn c coiii ~)ouco o u  iiciiliiiiii 

apreço pela vida - um dos motivos pelo qual ficaram conhecidos como bárbaros - os crimes 

contra o patrimônio eram punidos com maior severidade, inclusive a morte, do que os delitos 

ccii1ii.a a vltlíi, rlii<. ci-a apcniidos, iioitnaliiicillr, roiii n al)licoyào dc iiiulia (bve~;l;>t.l~i).~~'~ 

Delitos como o incesto ou o adultério, este chamado pelos Burgúndios, em sua lei escrita, de 

fcdor do adnltér-io, eram igualmente reprovados, significaiido a expulsão imediata da rnulhci. 

adúltera de sua casa c, na sequência, era estrangulada c jogada num pântano lamacento. 

':j3 EriciclopCclia Microsofl@ EiicartaO. O 1993-2001 Microsoft Corl>oi.ation. Vcrhrtc: Anglo-Sexõrs. 
'"I I!.ricyclopac(lia Brltaniiice do Brasil Pul>licaçOcs I M a  - Ericiclopc!dla Elcirõiiicai 13ai.sa. Vcrbclc: Rárl>ai,os. 
13%ARCIA, Instituições de Direito Penal, p.14. "Percebeu-se que os métodos ferozes de repressão eram nocivos, 
porque cnfraquecian~ os grupos sociais, dcsfafcando-os. Considcrou-se, então, a possibilidade de fazer coincidir a 
pena ou castigo com a prestação de um benefício a vítima 011 a sua família. No Wergeld, da Justiça gwniânjca, 
~iols-sc fcc~ir~cio cxcniplo cicssc .sisfcriia, que L( O riti iridc~~i%íl~ito. I C C C ~ ~ [ ~ : I  pclit pai.fc I c ~ í t ~ i ~ t ,  claqiiclr! qiic o I ~ ~ S U L I .  
Efctuando o paganicnto ria pena pccuniciria, a que o ofcnsor era constrangido, náo podja mais o ofendido ou a sua 
grei cogitar rlc virigar-sc!. pois lia i1idc17iza~50 se ~ o n s ~ b ~ t ~ l n c i a ~ ~ í t  suficic~nt~ ~ í ~ s t i ~ ; ~ .  " 



A~ilur\zava-se o maricio traicio, caso siirpreende-se o ato adúltero, a matas os ciilpados. Na lei 
d o s  povos I;i.i~ncos, t.xisti;t igiitil pi.~vis3o dtl ni«i.ttn ~ ; I I ' ~ I  OS i t< i t ' i l t~~IU~. ' : " '  

Figura f; 137 

Além do ordálio, a tortura era largamente usada pelos bárbaros na busca da verdade e como 

forma dc piinição, especialmente imposta aos escravos ladrões qiie, em geral, cinm açoitados c 

torturados. 

Povo Grego 

Na Grécia antiga faltam notícias seguras sobre as formas de punição que eram aplicadas. As 

parcas informações que chegaram à atualidade se originam nos escritos dos poetas, oradores e 

filósofos. 

Segundo ensina Edward Peter@, nos primórdios do estado grego, encontra-se pela primeira 

vez na história ocidental, a transição de um sistema jurídico arcaico e essencialmente comunal 

para um sistema complexo, no qiial era necessário o estiido profundo sobre as provas e sobre a 

distinção entre homens livres e escravos, que geravam problemas diversos. 

- 

VAI.OlS, I.uis ('~rlos, Hárhams: tortiiro. 1)isponívcl em: <~~~~~~~.intcrncxt.com.b~~~cl10is/pcnn/r>h~)~h~~~. Accsqo 
em: 03 de julho de 2002. 

' 'V  VAI.( )IS, 1.uis Carios, f3Úrhuros: tortura. T)isponivcl em: <ww.intcrncxt.eom.hr/vulois/pcn~~~~o.htm>. Acesso 
cmi: 0 : 3  <i(. iiilho <i(. 2002. "6 c i o  si.(-iilo 1 o (.orpo <l<,ssii nioyfi, c-onli<vi<lii nii Al~~nitiiiliii < k i ~ l ( ~ i i i i i l .  c.oinr, . l o \ ~ r * t i i  < I ( ,  
Witiheby. Aos eatorzc anos de idade foi afogada com os olhos vendados, um g i m ) i e  ao redor do pescoqo, 
provavclmcntc corno punição por adultCrion. 

' 'V'K'I'KKS. História da 'lbrtura, p.ao. 



Os problenias relativos às provas surgiram no costume grego arcaico, em que o direito consistia 

na luta entre dois litigantes, os quais iião faziam nenhum uso de meios de prova, do mesmo 

modo que refletiam pouca ou nenhurna noção de crime como algo distinto da ofensa pessoal. 

Gradualmente a vjndicta pessoal foi substituída pelo fortalecimento do poder sociali3" sendo 

necessário para a aplicação da justiça, a codificação das leis e o estabelecimento de critérios que 

fossem de conhecimento público. 

Nesse sentido, Enrico FerriI40 complementa ao afirmar que: 

"No ocidente, as  leis penais da Grécia [...I reproduzirani do direito prinlitivo e 

1c1ida'r.io. os i~lstitulos da viridicía, a qual se cxcrcia rli?o obslaritc a ideia de que 

n rrirnc foi i177po.stn prln dc.~tino (nnnnk&) rcorrln no.% raso.$ dc fidiPo (l,nr.ricirh) 

1 )  (113 í l ~ ~ ~ , s l ( ~  (ri~i.i[~.i(~ic/;i) (811 t1,íg~ro.s i> 111rii1 (/v 1.~1~ir1io. I ' O I Y ~ I ~ I ,  LI f,s,so vcio.j~111~i11~- 

se a primeira afinlação do poder e dos interesses do Estado, l in~itando por 11171 

liido o poder sacerdotal, viildo do 01.icntc c pus oiit1.o ~.csti.ingindo os cxccssos 
ci2i.s rrncq6c.s iridir~iclii;~i.s P r~.slal>rl(~cr~iclo cI;lr;-ir~~cv~lo a diistirl(.;io f irr~rlri~~~rr~t;il  

entre crimes públicos e crimes privados, e ainda começando a afi.luar 

(jlerí?ritc a vir~dicta prir/ada-plíDlica -diviri;i) o conrcilo (h1 jrlstiqa porlnl cor~lo 

função soberana do Estado." 

O proccdii~iento atlolado era de caritcr acusatório, sendo incxistcritc a figura do aciisaclor 

~~iiblico, cluc era realizada por qualquci. cidadjo que, diaiilc da suspcila clc cslai fi.eiite ao autoi' 

de um delito ou de alguém que pudesse ferir os princípios sustentadores da democracia, podia 

investir-sc de função aciisatória. 

(:o111 cfci(o, Iàcilitou-se a delação gi.aiiiita c oj)oi.liiilista, corii o Siiii de lcvar a julgariiciito, rictii 

sempre pessoas que tivessem cometido delitos, inas aquelas que devido as excelentes condições 

financeiras, pudessem suportar as pesadas pcnas pecuniárias aplicadas, oii se-ja, que piidesscrn 

Siil isf'íizci. ;I iiitl(~iiiziiq3o iriil~osl;~, cliic sci.vii.ia I)ÍIF;I i ~ c ~ ~ i ~ i i i i ( ~ i ~ ; i i ~  os.jriíz(~s (I gi.íit if ic, ; i i .  o :ic~iis:itloi.. 

Os gregos, ao libertarem o poder civil da influência teocrática que irnpcrava no oriente, 

fortalccei-ani suas instituiçôtvs jurídicas, infliiindo decisivamentc1 na Iiuiiianitaqão clas sançõcs r 

i i i i  t o i i i ; i t l c i  t l tb cori\riFiic.i;i i i i t l ivicl i i i i l  tlo lioiiiciii. 

. - -  . .. ~ - .  . 

I:'!' ( ;AI<(:IA,  l < i ~ s i l ( ~ t ~ ,  / t~ .s / i /~~i(~(j(~.s  /)i~.rj/o I'CII:I/. S5o l'i1~11o: Max I 2 i ~ l ~ o 1 ~ : ~ ( l ,  li!, 1 1 ,  4,' ( \ ( I ,  tx-viht;~ e ;IIII~II~Y;I(I:I, l!)[iH, 
p.13. 
'"O FBRRI. IJrinc@ios rle direito crinsinal. O criminoso r o crinle, p.12. 



47 

Nos ritos processuais predominava a oralidade, sendo as testeniunhas, os documentos e o 

juramento as principais provas que poderiam ser produzidas. Devido a importância dada a 

prova testemunhal, reservava-se a tortura para aqueles que, embora obrigados a prestarem 

depoime~ito, se recusassem a faxii-10. 

Igualmente, tolerava-se a aplicação dos tormentos aos escravos e estrangeiros, pois como estes 

estavam impedidos de prestarem juramento, os seus testemunhos somente poderiam ser aceitos 

quando obtidos por meio de tortura. 

Justificava-se a imposição dos tormentos, uma vez qiie a reputação do cidadão conferia maior 

confiança ao seu juramento. Em conseqüência, quem não possuísse a condição de cidadania 

estava impedido de apresentar qualquer prova que fosse. Corno vigorava unia estratificação 

social muito bem definida, onde o processo jurídico protegia o cidadão livre, os gregos 

concluíram qiie aqueles que não possuíam privilégios jurídicos tinham de ser compelidos a uma 

situação especial em que o seu testemunho se tornasse confiável como o de iim cidadão grego. A 

forriia encontrada foi através: da coação física, que segundo Aristóteles recebeu O nome basanos. 

Quando devessem ser aplicadas, as sessões da tortura realizavam-se em público, não alcançando 

a crucldatlc de outros povos. 

Povo Romano 

O processo tlc tortura utilizatlo pclos roinaiios muito se assciiiclliava ao da GrCcia, sciido 

rcscrvatla cxrliisivanic~nlc aos c.scravos r não íios Iioi~ic~ns livrcs, ~ ~ < ~ l ; i s  iiicsiiiiis i';i/fi('\ 

acreditadas pelos gregos. 

Concebia-se a aplicação das sessões de tortura aos escravos c estrangcii-os, sendo iiidispcnsável 

face à inipossibilidade de se recorrer aos srus princípios niorai5, quc não os posiiiíam. F.rani 

coiisitlci.atlos seres ainorais, sciido que a unira ~iianeii-a pcla qual sc podia dar ver;rcidadc às 

suas confissões, seria através da tortura, que recebia o noriie de quaestio. 

Intlcpcnc~ciitcmcntc da origem dc  iiasriinento oii sitiiayáo social aprc~seiitada, ní11niLi;i s(. 21 

subinissáo aos tormentos dos aiitoIes de crilnenl mqjcstatis. Abria-sc tima cxceção, agora, aos 

homens livrcs que poderiam ser submetidos à tortura se cometessem crimes contra o estado ou 

contra a ordcrn política, considerados estcs como grandes sacrilégios. 
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Esse espectro de possibilidades de aplicação da tortura aos homens livres ficou cada vez mais 

amplo, principalmente no momento eni que o Imperador assumiu a responsabilidade por 

estabelecer os casos em que seria necessária a sua aplicação. 

Posteriormente, a divisão da sociedade romana em honestiore e humiliores, a partir do século I1 

a.C., fez com que estas classes ficassem sujeitas aos mesmos procedimentos de interrogatório e 

sanção que eram aplicados unicamente aos escravos. Até mesmo, nos casos de traição e de 

outros crimes de igual gravidade, os honestiores poderiam ser torturados. 

Durante o império romano surgiram vários questionamentos a cerca da eficácia da aplicação da 

tortura para se extrair confissões e depoimentos confiáveis. 

Cícero, na siia obra Depar t j t j o~ l e s  oratórialgl, professava a sua incredulidade pela utilização da 

tortura na busca da verdade, pois, para ele, a tortura é dominada pelo sofrimento, governada 

pela complexão de cada um, tanto no ânimo, como nos membros, rompendo a esperança, 

debilitando o temor, não sendo possível que no seio de tantas angústias, reste algum lugar para 

a verdade. 

Outros pensadores partilhavam do mesmo entendimento, ao declararem que os fracos, ao screm 

torturados faltavam com a verdade e os fortes, mesmo torturados, mentiam. 

Acretlitava Ulpiano'42 quc ao aplicar-se a tortura com o fim de se extrair a verdade, niuitos 

preferiam confessar para evitar o prolongamento do suplício; enquanto outros homens, mesmo 

com o mais forte castigo, revelavam-se resistentes a dor e não falavam a verdade. 

Os romanos desenvolveram inétodos diversos dc tortura, na maioria objetivando o eiiiprcgo 

com finalidade probatória (qi~aestio). Usava-se: 

"O fogo (tosriientirln ignis), a fome (tornienturri famis), a ssde (tornicr7ti1iii 

sitis), o pano com sal na gocla (tornicnttirn cx salc et liritcs), a peric1tlr.n 

(torrncntuni funis VEI  cordae) P c4rios anirnnis (tornicritirni ci~ril capr'a, orid~ 21 

cab1.a lalnbia até descarriar. as solas da vítima, previanientc esfr-cgadas c0111 

sal; tornie17ti1r7i ciriii scarabeo o i ~ d ~  11171 e~car~~veI I io  011 outro insrto CICI 

colocado sobre O corpo da vílirna r lari~píido to111 uin vaso. tal coiiio o sato 110 

pcnico). Usaram divessos tipo5 de açoite: férirla, coni unia só rorrcia; scntirn, 

coni duas co1.reia.s entrelaçadas; flagellian, três tisas corii 11ó.s de 0 5 5 0 ;  

/ i l~~nibainc,  vn'rias tiras coiii Doli~illas dc cliuriiDo cabo clc rriatleils 170i.nni 

' 'I l~rpa~?ilior~c.s ori?tóri:i, 3-1117-18, t~scrilo c171 45 a.C. 
I ' '  in De offlciop~.oconsulis, parte do livro XI,VIII, 18, do Digcsto dc Jiistiiiiaiio, Ijc qilarstior~ib~,~~ 
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(cavalete). A roda, cuja invenção se atribui a Cômodo, tinha aplicação 

variada: móvel, servia para es~nagar como um rolo conlpressor; fixa num eixo 

com manivela, servia para amarrar a vítin~a provocar-lhe lentas cambalhotas 

sobre uma fogueira ou u m  chão de pregos. O cavalete, também conhecido 

como potro, não passava de u m  leito de madeira no qual a vítima era atada 

com braços e pernas separados em forma de X e esticada por meio de dois 

carretéis, um de cabeceira, outro nos pés, onde as cordas iam se enrolando. 

Entre as penas capitais, serviam-sc da decapitação com o machado ou espada, 

da precipitação do alto da rocha Tarpéia, do afogamento, das feras na arena e 

da cruz'q43. 

Ordalios - Juízos de Deus 

No séciilo TI1 d.C. ,  com o início da i  invasõcs germânicasl4< iniciou-sc o dcclínio do imp6rio 

romano. Os bárbaros levaram consigo seus costumes, os quais, incorporados ao sisteiiia jurídico 

romano, gerou um novo pensamento relacionado a interferência divina para apuração da  culpa 

ou inocência de  uma pessoa acusada. Conhecido como ordálios (ordaliurn) ou juízos de Deus, 

deixava-se ao próprio Dcus, que conhecendo o passado das pessoas, o julgaiiicnlo e aplicacão do 

castigo aqueles que tivessem prestado falso juramento. 

0 vocábulo ordalium é de origem anglo-saxã e significa decisão, ou seja, refere-se à 

inlerfcritncia de  seres sobrcnatiirais lias questões mundanas, coiiio se o próprio Dcus dcsccssc 

dos cE~is para cncarnar a figura do j u i ~ .  

Para Basileu Garcialls, cumpre ver c n ~  que consistiam os cliainados jiilgameritos dc  Dcus, pois 

quando: 

"Os Homens, na dificuldade em que se en1cava111 no apurar os fatos capazes de 

determinar as penas, apelavani para a cvcntualidade das for(.as 

,sol>r(~nnii~rriiv. A vc.rri:in'c .scv.ia lr~;~;íiria pcl;~ ~.(*i~rlli~(..%~ dii~ili;i. ( ~ 0 1 1 1  pl.or~~s.so.s 

supersticiosos, imaginavam coll~er o pronuncianlerito da divindade. Assim. na 

nlais rcaiota Antiguidade, o indivíduo acusado dc criliic era Iíi~gadu 2 

correnteza de u m  rio, tendo 11171 dos pés aniarrado a uma das niáos Sc 

~ubrncrgissc,, dedi~i.ia-scl-l/~cl a cil/p? I)clvilria f~utrlar p,/r,i qilc fu.s5c 

proclamada a sua inorência As ve7e~. ~ r a  O ~ C I I S ~ I C I O  coridil;lido a siiDnic.icr--sc 

no suplício do fogo - a colocar o braco or: a nião sobre a chama, ou na água 

fervente, a ver se suportava ~ S S P S  horrores 

' I "  MA'SOSO, Glaiico, O quc (: ~OI-lur-a, São I'aulo: Brasilici~sc, 1'384, p.39. 
".' Encir1ol)í"lia MiciosoftO 1':ncartaO. O 1993-2001 Microsoft Corporation. Vcrl~ctc:  Anglo-s;ixõrs 
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Até o próprio duelo tem a sua história relacionada com esses juízos de Deus, 

pois o vencedor era declarado inocente." 

Igualmente pertinente o ensinamento de Vincenzo M a n ~ i n i l ~ ~ ,  citado por Basileu Garcia, onde 

explica que o "Ordália é todo procedimento, de qualquer gênero, com o qual se acredita poder 

induzir os seres sobrenaturais a manifestar de determinado modo a sua decisão acerca de 

questão que produz efeitos juríúicos ". E ,  ainda: " A  ordália é, pois, unia consulta feita aos 

espíritos, e m  determinadas condições e com formalidades destinadas a induzi-los ou 

constrangê-los a responder consoante o modo estabelecido." 

No sudoeste da Inglaterra, por volta do século I d.C., uma fonte natural de água morna deu lugar 

a um templo dedicado a Súlis Minerva, divindade sincrética, pois a deusa da sabedoria Minerva, 

protetora do povo romano, foi associada a deusa nativa Súlis. Uma série de placas votivas foram 

encontradas depositadas e endereçadas a deusa. Em especial, foi encontrada uma placa metálica 

de 75 por 55 mm, que é exemplo único, até o momento, de um texto contra o falso testernunl-io. 

O teor traduzido da placa é o seguinte: "Uricalo, Dolicio~ri sua ~ ~ ~ u l l l e r ,  Dócilis seu filho c 

Docilina, Decêntino seu irmão, Alogiosa: os nomes destes que juraram <que juraram>, na 

fonte da deusa Súlis, no  dia 12 de abril. Aquele que cometer um perjúrio, faça com que pague 

com o próprio sangue a densa S ~ l i s " . ~ ~ ~  

Afirmava-se que o juramento devia ser escrito em uma placa e jogado a água: se flutuasse era 

verdadeiro. 

Povos Muçulmanos - o Alcorão 

O islamismo C uma religião e iim projeto de organização da sociedade cxpscsso na palavra árabc 

islá, que encorpa a submissão confiante a Alá148. Muçul~nanos o u  ~ ~ i u s l i ~ ~ ~ n n ,  cm árabe, C o 

"' WAIILIA. Iris/itrii~6c.s (11, L)irci(o I'c~ial, 1) .5 2-53. 
'"' GAIICIA. Iris(itili~6cs d<' Uircito Penal, p.52-53. Citarido MANZINI, Vic:crizo. P;~lcoi~~o/ogia crinii~~alc~, cor>tr.iDiito 
allc riccrchc sulla gencsi de1 Diritto e dclla proccdilra pcnali. ria Rivista Pcrcnak; cli Uottriiia, Lcgislz~zioric c 
G'iiirispri~(icnrri, Ttirini, 1903, 57 v, p.269. 
I'" FUNAKI, Pedi-o Paiilo A. Antigiiidzidc clás.sica: a Ifistóri;~ c a ai~ltiira a partir dos (locur~icntr>s.Cari~~)ir~as: Editora 
da IJNICAMI', 2" cd., 2002,  p.53. 'l'cxto origirial: "~ir ical i isdo. i losau~.~si~a/  docilisfiliiissrii~s(~tdo(:ili~i:~/ 
~!cccritiiiusí'ratcrs~~usaIo~iosa/ ~ioiiiiiiaaeorurii~~uiiuraiic~ru~~t/ quiiui~aiici.uril;idfòii~c:iiitlr~ac.~iili/ 
~ ~ r i d c i d i i s a p r i l c s q ~ i c t i ~ i i ~ ~ ~ ~ c i l l i c c i - /  iiirauc~rritdcacs~~~if.dciaiiluiii/ sangt~iiiesiioilliitlsa(ifar~~i-c". 
" ' ~ ~ n i a n a q l i c  Abril I\;liiltiniidia, 1995, Sáo Paiilo: Abril Multirnídia. V(:i.bctc: Islariiisnio. Allah, rri-i ái-íibc, sigiiifir;~ 
D c ~ i s  oii a diviridadc, n o  scritido abstrato 



nome que recebem os seguidores de Alá, ou seja, aqueles que se submetem a Deus para render- 

lhe a honra e a glória que lhe são devidas como Deus único. 

O direito muçulmano é o direito da comunidade religiosa islâmica, ou seja, o direito que rege 

todos os adeptos da religião islâmica, onde quer que eles se encontrem. Como o direito hindu, o 

direito mulçumano é o direito de um grupo religioso, e não o direito de um povo ou de um 

país.149 

Segundo a tradição, Maomé'50 (570 d.C. - 632 d.C.), fundador da religião islâmica, por longos 

20 anos, recebeu de Deus, através do seu emissário o Arcanjo Gabriel, o conteúdo de uma tábua 

que estava sendo mantida exclusivamente no céu e que, posteriormente, tornou-se o Alcorão ou 

Corão, o livro sagrado do Islã. 

Através da pregação da palavra de Alá, Maorné - o último dos profetas - lutou contra o 

politeísmo e os velhos ídolos dos árabes de seu tempo. Como chefe de um povo, reconquistou 

Meca, através da guerra santa, ao mesmo tempo em que organizava a comunidade religiosa do 

Islaml", que atualmerite reúne cerca de 850 milhões de fiéis e é a religião que mais cresce em 

todo o mundo.152 

Enquanto recebia a revelação, Maomé preocupava-se em recitar o conteúdo aos seus discípulos, 

0s quais decoravam ou registravam em fragmentos. O trabalho de compilação do livro em seu 

estado atual deve-se ao seu discípulo Utman, que temendo perderem-se os escritos, determinou 

a recolha das cópias existentes e consolidou aquela que chegou aos nossos tempos. 

Dc modo geral, a compilaqão ordenou os capítulos de maior extcnsão antes dos menores. 

Compõc o livro 114 capítulos ou sur-atas, distribuídos em versículos ou aiat, corri extensão 

aproximada de 80.000 p a 1 a ~ r a s . l ~ ~  

O Alcorão, na análise de .Jayme de AltavilaIS4, é iima espécie de Mil c uma noitcs religiosa íl 

jurídica dos árabes, uma vez que essa bíblia maoinetana se assenlelha a "rin~n tcla rlc pcqucna 

dimensão, encaixada nunia larga c espalliafalosa ~iioldur-a de ouro e esnialtc, niaior do que a 

paisagem riela recolhida. As suas 114 sur-atas podcria~ii ser seduzidas a 24, se llie pocl~~sscni os 

gall~os scm flores e scnJ fri~tos, 1nas C O I ~  aõundarites folliagcns de ini;iginacáo c dcifa~i[.io. Mas 

I. 'VALOlS, Luis Carlos, Alcor-50. Disponível em: ~www.i1~ternext.com.bi./valois/1,c~na/640.tn Acosso ciii: 03 (Ir 
.jrilho de 2002. 
'''o Aliii;tiiacluc Al)i.il Miiltiiiiitlia. 1905, Sào Paiilo: Abi.il Miiltiiiiiclitt. Vri,bctc: 1sl:iiiiisiiio. Msoiiii. 6 21 coi~i~up1il;i 
hispânica de Maharrinicd, nome próprio derivado d o  verbo hãrnada e quc significa "digno dc louvor". 

VAI,OIS, Alcor.5o. Disporiívcl eri-i: < w w w . i n t c r n r x t . c o n ~ . t ~ r / v a l o i s / ~ n a / ~ .  Acesso cni: 03 (Ic j~rllio <I(, 
2 0 0 %  
' " ~ l i ~ i a i i a c ~ ~ i c ~  Al)r.il M~iltiinídia, 1005, São Paulo: Abril Miiltiiiiidia. Vcrbctc: Islamisrno. 
I" Er~cyclol)aí\dia Uritannira do  Brasil I'iibliraç6cs Ltda - Bnciclop6di~i Elotriii-iira 13ars;i, vrrl)ctc: Alcorão 
""' AI .'I'AVII . A .  OI.~ / :<- I I I  t I o . 5  / l i~.<' i to. \  (/o.\ I ' o i T o . v .  11.00. 



nenhum árabe letrado, ousaria fazer tal expurgo numa lei que foi redigida a sua semelhança 

espiritual, por um profeta que não teve pejo de cavar, a ponta de lanças, o solo em que lançou 

as sementes de sua fé. '" 

.- 

Apesar do Alcorão ter sido uma obra literalmente revelada pelo Criador, a doutrina islâmica 

baseia-se em outras três fontes ou princípios fundamentaisF o suna (tradições), o ijma 

(consenso) e o ijtihad (pensamento individual). 

Diferentemente dos povos ocidentais, onde a organização do Estado se dá com base nas leis ou 

Constituições, o povo mulçumano fundamenta sua unidade e organização com base no Alcorão. 

Alá é tudo para o Islã e a sua palavra professada por Maomé não admite refutação. Santillanal56, 

citado por Altavilla, ao estudar a lei e a sociedade islâmica, esclarece que: 

"E1 Islam es e1 gobierno direto de Ali,  e1 gobierno de Dios, cuy mirada se 

extiende sobre su pueblo. E1 principio de unidad y de orden, que en otras 

sociedades se Ilama civitas, polis, Estado, en e1 Islam está personificado en 

Alá: - Alá es e1 nombre de1 poder supremo que atua en interés común. Por eso, 

e1 tesoro público es e1 tesoro de Alá, e1 ejército es e1 ejército de Ala y hasta 10s 

funcionarios publicos son 10s empleados de Alá. ". 

Quem viola o Alcorão, não só comete um pecado como infringe a ordem legal. A obediência a 

essa lei é, além de um dever de fé, um dever social. Ordem jurídica e religião, lei e moral são 

aspectos da mesma vontade, da qual deriva a existência e a trajetória da comunidade i~1âmica. l~~ 

Apesar disso, a palavra lei aparece raras vezes no alcorão. É possível compreender essa conduta, 

pois a lcgislacão cclitada não advcio da voiitado do povo, náo icprcsciitoli a coiiq~iista tlc 1iiii;i 

maioria e sequer foi conquistada com esforço, tcndo siirgido dc inspiracão divina. 

Por isso se diz que o direito mulçumano não é uma ciência autônoma, mas uma das faces da 

religião. O Alcorão é sempre uma lei acima das demais, dispondo de uma prevalência rigorosa e, 

ao rricsrno tciilpo, c o n t r ~ l a d o r a . ~ ~ ~  

Apesar da maioria das pcnas do Alcorão serem de origem sobrenatural, sobretudo ligadas ao 

inferno15" é possível encontrar a aplicação da pena de talião'G0, de morte, de chibatadaslG1, de 

I" Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicaçócs Ltda - Enciclopfidia Elctrônica Rarsa, vcrhctc: Islã. 
'"" ALTAVILA. 0rigc.n~ dos Dlrcitos dos Povos, p.94. Citando SANTILLANA, D. dc. Lcy y soclcdadc, capitulo dc E1 
Legado de1 Islam. Madrid: Pégaso, 1947. 
15' VALOIS, Alcorão. Disponível em: ~www.internext.com.br/valois/~ena/640.htm. Acesso e m :  03 de julho de 
2002. 

ALTAVILA. Origem dos Direitos dos Povos, p.96. 
15"<'Aq~lele que matar u m  crente voluntariamente, terá O inferno como recompensa; lá ficará eternan~entc. Dcus 
irritado com rlc, anii~ldiçoá-10-d c condcná-10-á a terrfvclsuplicio. "(capitulo IV, v c i - s i ~ ~ ~ l o  9s) 
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apedre ja rnent~l~~,  a legitimação para o assassinato de infiéis163 e outras mais aos diversos tipos 

previstos, como adultério, calúnia, jogo, embriaguez, falso testemunho164 etc. 

Ida de Média 

O início da idade média começa com o declínio do império romano no século V d.C., encerrando 

o que convencionou-se denominar de Antiguidade . 

Como anteriormente visto, no período compreendido entre o século VI e XII d.C., o sistema 

jurídico predominante na Europa era eminentemente privado, cabendo a vítima a iniciativa 

acusatória, o que fazia sob juramento. 

O acusado, após ser cientificado da acusação que lhe era apontada, necessitava normalmente 

apenas jurar que a acusação era falsa, caso em que se o tribunal considerasse que o julgamento 

não era suficiente para a decisão, exigiria a apresentação de apoiantes de juramento que, ainda 

que não fossem testemunhas presenciais aos fatos em contenda, afiançariam a credibilidade e 

honra do acusado. Sobre esse tipo de prova, manifestou-se João Mendes de Almeida J ú n i ~ r ' ~ ~  

no sentido de que: 

'A prova pos conjuratores, n o  caso de negativa d o  crYnie e da falta de ir~dfcios 

vehementes, foi mais  facilniente admittida. Quando sete collegas d o  sacerdote 

ou doze companheiros d o  leigo aff irmavam, sob jramento, que o accusado era 

innocente, 'digna vero satisfactio est ', dizia o Decr. de  Graciano. eod. loc. 

cap. 13. ". 

Estando o tribunal convencido da legitimidade do juramento prestado, a acusação seria julgada 

improcedente e o caso arquivado. 

lGO "Quanto a um ladrão ou a uma ladra, cortar-lhes-ei as mãos en7 prêmio do ato de suas mãos; como o castigo 
vindo de Deus: ora Deus époderoso e discreto. "(capítulo V. versículo 42) 
IG1 'Ynfligireis ao homem e a nluil~er adúlteros, cem chicotadas a cada unl. Que a conlpaixão não vos inlpeça no 
cumprimento deste preceito. se credes em Deus e no derradeiro dia. Que este suplicio se realizae em presença de 
certo número de crentes. "(capítulo XXIV, versículo 2). 
162 Grávida turca C apedrejada pela própria família. Jornal O Estado de São Paulo, 21 de junho de 2003,  Caderno 
Internacional. p. ,414. 'TSTAMBUL - Urna muçulmana grávida turca, apedrejada atc! a morte pela própria família 
por ter tido mantido (sic) relações com um jovem com o qual se casara sem autorização, foi enterrada ontem como 
indigente. Os parentes se recusaram a enterrá-la. Semse Allak. de 35 anos, morreu duas semanas atrás depois de 
oito meses em coma profundo em conseqüência dos ferimentos recebidos, informou a agência Anatólia. ': 

"Quando os crentes estiverem diante do inimigo, deverão ser inabaláveis e repetir sempre, na peleja, o nome de 
Alá. " (capítuloVII1, versículo 47); "Se aprisionarem ingratos e traidores durante a guerra. que o sen suplício faça 
diqlrrser aq1irlr.s qiic t i v r r~m as rncsrnas intcnçõcs. "(capítiilo VIII, versiciilo 59). 
lG4 '2quele que cometer urn erro (involuntário) ou um pecado e depois o atribuir a u n ~  hon~erj~ iriocer~tc, 
sobrrcarrcga-se dc unia calúnia e de um pecado manifesto. "(capítulo IV, versiculo 112). 
I G 5  ALMBIDA JÚNIoR. O PI-ocesso CriminalBrazilciro, p. 75. 
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O juramento era a prova mais robusta que se podia produzir em juízo e, na maioria das 

acusações, era motivo mais do que suficiente para a solução do litígio. 

Quando a lide recaísse sobre pessoas sem idoneidade, deveriam ser submetidos aos Ordálios, 

processos em que, como visto, invocava-se o poder divino para solucionar um conflito, no qual, 

em virtude das restrições do processo jurídico terreno, tornava-se irresolúvel. 

O juramento, o Ordálio e o combate judiciário permaneceram como métodos de provas 

irracionais até meados do século XII d.C., quando, em face da necessidade de uma legislação 

que se pudesse fazer universal e obrigatória, capaz de atender a realidade de uma Europa cristã, 

operou-se uma verdadeira revolução no direito até então vigente, com a substituição do antigo 

sistema de provas, por dois métodos distintos: o do processo inquisitório e o do júri. Ainda, 

contou-se com a criação de escolas voltadas ao ensino jurídico e o surgimento de uma carreira 

jurídica que contava com pessoal especializado 

Dispensava-se o impulso inicial da acusação, sendo que no novo sistema procurava-se obter 

provas que seriam apresentadas e examinadas, que as testemunhas fossem classificadas e 

interrogadas sob juramento e que os acusados tivessem oportunidade de se defenderem das 

acusações. 

As mudanças processuais, a medida que ocorriam, geravam incertezas, sendo que a única 

certeza mantida intacta era o valor da confissão. Com certeza, a confissão passou a oferecer 

apoio aos novos processos que estavam se dcsenvolvendo. 

A confissão era a regina probationum (rainha das provas), para não dizer a prova por 

excelência, sem a qual não era possível decretar uma condenação. Atendia-se com a confissão 

tima outra finalidade onde, com a condenação, o acusado poderia expiar sua culpa c salvar a sua 

alma dos pecados cometidos. Assim, configurou-se a necessidade da tortura para que se levasse 

O suspeito a confessar o delito. 

A adoção da tortura encontrou seu apogeu na idade média quando a igreja católica e o direito 

canônico a institucionalizaram nos processos instaurados pela inquisição, em face da 

perversidade dos hereges. 



A Inquisição 

Antecedentes históricos 

Antes de ser instituída oficialmente a inquisição, a Igreja católica já se valia de instrumentos 

diversos para procurar e executar os hereges. Com efeito, por volta do ano de 385 a.D., o Bispo 

de Avi~a foi acusado de cometer atos de heresia e bruxaria. Conduzido perante o Imperador 

romano Máximol66, foi submetido a infindáveis sessões de tortura, com o fim de confessar e 

expiar a sua culpa. Condenado pelos delitos de heresia, foi decapitado, juntamente com dois 

outros clérigos e mais duas outras pessoas.lG7 

0 corpo do Bispo de Avila foi conduzido a Espanha para o repouso eterno, sendo que o itinerário 

percorrido deu origem ao que hoje se acredita ser a rota de peregrinação original para Santiago 

de Compostela.168 

Historicamente, os alicerces da Inquisição foram assentados no ano de 381 a.C., quando, por 

Decreto, Teodósio, instituiu a religião professada por São Pedro como oficial do Estado romano. 

"Quercmos que todas as nações que são governadas por nossa moderação e 

clemência aceitem plenamente a religião que São Pedro ensinou aos habitantes 

de Roma, a qual a tradição nos conservou fielmente e agora é professada pelo 

pontífice Damásio e por Pedro, Bispo de Alexandria. /...I Autorizamos aos que 

seguem esta doutrina que recebam o nome de cristãos católicos, e a todos os 

demais julgamos insensatos e loucos, assinalamo-los com o nome infamante de 

seguir um dogma herético, suas congregações não podem assumir a 

denoniinação respeitosa de igrejas. Al6m de serem condenados pela justiça 

divina, devem esperar sofrer as penas severas que a nossa autoridade, guiada 

pela sabedoria divina, considere próprio infligir-lhes. ''.I69 

I6(j BAIGENT, Michael e LEIGH. Richard, A Inquisição. Tradução por Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Imago, 
2001, p.44. Título original: The Inquisition.Consta que o Papa Síriaco ao tomar conhecimento do julgamento e 
execução do Bispo de Aviia protestou veementemente pelo fato do julgamento ter ocorrido perante um tribunal 
secular, e não por um tribunal eclesiástico. 
'" BAIGEN'T. A Inquisição, p.44. 
'6R BAIGENT. A Inquisiçáo, p.44. 
IG9 PERES, Alcides Conejeiro, A Inquisiçáo e 0s instrumentos de tortura da idade média. 6" ed. Rio de Janeiro: 
CPAD, 2001, p.35-36, citando JONES, A. T. 



Inquisição muitas mortes e muitos suplícios foram aplicados aos hereges, contudo, não 

refletiram ... qualquer política centralmente conduzida pela Igreja católica, mas ocorreram em face 

da conduta violenta de religiosos locais ou potentados seculares de fervorosa religiosidade. 

I Não tendo a Inquisição sido criada de uma só vez, nem atuado do mesmo modo no decorrer dos 
1 
/ séculos, Dom Estevão Bettencourtl70, distingue-a em número de três: 

"I-) A Inquisição Medieval, voltada contra as heresias cátara e valdense nos 

séculos XII/XIII e contra os falsos misticismos ocorridos nos séculos XIV/XV; 

2-) A Inquisição Espanhola, instituída em 1478 por iniciativa dos Reis Fernando 

e Isabel. Visando principalmente aos judeus e muçulmanos, tornou-se poderoso 

instrumento do absolutismo dos monarcas espanhóis até o século XIX, a ponto 

de quase não poder ser considerada instituição eclesiástica (não raro a 

Inquisição Espanhola procedeu independentemente de Roma, resistindo à 

intervenção da Santa Sé, porque o rei de Espanha a esta se opunha); 

3-) A Inquisição Romana (também dita o 'Santo Oficio 7 ,  instituída em 1542, 

pelo Papa Paulo 111, em vista do surto do protestantismo. Apesar das 

modalidades próprias, a Inquisição medieval e a romana foram movidas por 

princípios e mentalidade características." 

Até a alta idade média a autoridade eclesiástica somente agia diante dos delitos praticados 

contra a fé, quando provocada. Tal prática mostrou-se ineficiente para dissuadir as pessoas da 

prática dos delitos religiosos, principalmente no século XI, quando surgiu o catarismo (do grego 

katharós, puro) ou mais conhecido como movimento dos albigenses. 

O movimento surgido na segunda metade do século XII, na cidade francesa de Albi, propagou-se 

pela parte sul de toda a Europa171, formando uma verdadeira igreja oposta a de Roma que, 

inclusive, chegou mesmo a afrontar diretamente a autoridade papal, ao realizar no ano de 1170, 

um concíli0'7~ em Saint-Félix-de-Caramn, próximo de Toulouse. 

As autoridades civis se encarregavam da repressão ao movimento, inclusive com a decretação da 

morte de diversos pregadores albigenses, visto que incitavam a ruptura da ordem constituída, 

170 REmENCOURT. Estevão. A InquisiqSn. Disponivrl rni' 

~ w w w . p a r o c i u i a d c r a c l ~ o ~ I ~ a d o u r a d a . h ~ ~ c ~ I ~ r l ~ / i n ~ l l ~ l ~ ~ l c , h l m l ,  Acesso cm; 01 (ir Jiiiho dr 
2U02. 

BAIGEN r. A ~nyuisiçãu, p.25. "Nu iliício do S ~ C U I O  trem, O c a t í i ~ i ~ ~ ~ l o j í í  cunieçara a suplantar o catollclsmo no sul 
da França ... ", 



I importantes instituições civis, como o casamento e a vida, uma vez que pregavam o 

I ... 
1 Particularmente, passou para a história o ataque dos cruzados à cidade de Beziers. no ano de 
I 
/ 1209, onde, segundo descreve Alcides Conejeiro Pe re~ l?~ :  

"Beziers foi o ponto de assalto marcado. Em 22 de julho de 1209, foram 

escalados os muros. Os cruzados conquistaram a cidade, e teve início a 

matançal76. Nada impedia os golpes da espada mortífera. Ninguém se livrou 

da morte: moças, rapazes, crianças, homens, mulheres, tudo a mesma coisa. O 

mais cruel morticínio. Não havia escolha. Ninguém procurou saber se eram 

evangélicos ou católicos. Alguém perguntou ao abade de Citeaux como 

poderiam distinguir os católicos dos crentes para poupá-los ou executá-los, ao 

que o abade respondeu:" 

" Matem todos. Matai a torto e a direito, por isso que Deus saberá conhecer 

quem são os seus ...".I77 

A igreja, por sua vez, limitava-se à imposição de penas espirituais aos albigenses, como a 

excomunhão e o interdito, uma vez que, até aquele momento, nenhuma das numerosas heresias 

cometidas havia sido punida com violência físical78. 

A aplicação da tortura encontrava forte reação entre Santo Agostinho e antigos bispos, como São 

Bernardo17" São Norberto. 

Contudo, a aversão da igreja ao uso da força, aparentava indiferença diante de tal movimento 

herético revolucionário, sendo que em meados do século XII, as autoridades civis começaram a 

cobrar uma atuação mais enérgica da Igreja180, no combate ao catarismo. 

17' TESTAS, Guy e TESTAS, Jean. A Inquisição. Tradução por Alfredo Nascimento e Maria Antonia Nascimento. São 
Paulo: Difusão Européia do Livro, 1968, p.10. Titulo original: L'Inquisition. 
173 BETTENCOURT. A Inquisição. Disponível em: 

~www.paroquiadecachoeiradourada.h~.ia.com.br/cstudo/in~uisicao/inausicaohtml. Acesso em: 01 de julho de 
2002. 

BAIGENT. A Inquisiçáo. p.22. 'Eni essência, cranm dualistas. Eni outras palavras, encaravanm toda criação 
111ater-ia1 como intrinsccame~~te má, obra de uma divindadc nmcnor e inferior. Toda canmc, toda nmatéria, toda 
substância deviam em últinma análise ser repudiadas c transcendidas em favor de unia realidadc puramente 
espiritual; e só no reino do espírito residia a verdadeira divindade.". 
175 PERES. A Inquisição c os instrumentos de tortura da idade média, p.82-83. 
'76 PERES. A Inquisição e os instrumentos de tortura da idade média, p.83. "Há registros de que nesse dia fora111 
passados a fio de espada sessenta nmilpessoas, indistintamente de sexo e idade.". 
17' KNIGHT, A. c ANGLIN, W. História do Cristianismo. 6a ed. Rio de Janeiro: CPAD, 1995, p.256-257. 

Jesus, ao ser questionado pelo apóstolo Pedro. se um irmão deveria ser perdoado por setc vezes, respondeu: "Não 
I C  digo qlic atésctr, mas atésclc~ita vczcs sete': (NOVO tcstanicnto, M1 18:22). 
17v'Scjan~ os hercges conquistados não pelas armas, mas pelos argumentos': in Cant, sermão 64 
"O O rei Luís VI1 de França enviou ao Papa Alexandre 111, em 1163. um documento em que o descontentamcnto e o 
respeito sc traduziam simultaneamente: "Que vossa prudência dê atenção toda particr~lar a essa peste (a heresia) c 



i Em resposta ao grave cenário que se apresentava, no ano de 1184, o Papa Lucius I11 reuniu um 

1 concílio na cidade de Verona, que contou com a presença do imperador Frederico Barba-Roxa, 

i onde transcorreram os trabalhos de elaboração de uma constituição, que foi proclamada no dia 
I ... 

1 4 de novembro e que assim decretava: 
i 

"- que os condes os barões e outros senhores jurariam auxiliar a Igreja sob 

pena de excomunhão; 

- que os habitantes fariam juramento de denunciar ao bispo toda e qualquer 

pessoa suspeita de heresia; 

- que os bispos visitariam em pessoa, duas vezes por ano, as cidades e aldeias 

da sua diocese, a fim de descobrir os heréticos; 

- que os fautores de heresia seriam declarados infames para sempre e 

despojados do seu emprego.'y81 

Esta constituição revestiu-se de grande importância, uma vez que instituía oficialmente a 

I Inquisição EpiscopaP82, onde as autoridades eclesiásticas e seculares que, até então, haviam 

3 agido isoladamente, deveriam combinar esforços para combater a heresia. 
Y 

: Tendo em vista as limitações de ação dos bispos, que atuavam somente na área de suas dioceses, 
I 

bem como a excessiva complacência de alguns deles, não se alcançou o sucesso almejado. Em 

vista disto, o papa, no fim do século XII, deu início a denominada Inquisição Pontifíca ou 

Inquisição Legatinal83, onde nomeava legados especiais, dotados de amplos poderes para 

atuarem contra a heresia, onde quer que ela fosse encontrada. 

Gregório IX, no mês de fevereiro de 1231, recordando que os problemas da f C  interessavam 

essencialmente aos legítimos representantes da Santa Igreja, publicou uma constituição onde 

confirma a competência privativa da Igreja de processar e julgar os heresiarcas: "Só os que 

a suprirna antes que possa crescer. Suplico-vos para bem da fé cristã: concedci todos os poderes neste campo ao 
arcebispo (de Reims); ele destruirá os que assim se insurgirem contra Dcus; sua justa severidade será louvada por 
todos aqueles que nesta terra são animados de verdadeira piedade. Sc procedcrdes de outro modo, as queixas não 
se acalmarão facilmente e desencadeareis contra a Igreja Romana as violentas recriminações da opinião pública" 
in Maitcnc, Amplissirna Collcctio I1 683s. 
18' TESTAS. A Inquisição, p.11. 
182 BETTENCOURT. A Inquisiçâo. Disponível em: 
~~.~aroouiadecachoeiradourada.hpp.ie.combr/estudo/inquisicao/inausicao.html. Acesso em: 01 de julho de 
2002. "Os hereges seriam doravante não somente punidos, mas também procurados (inquiridos); cada bispo 
inspecionaria, por si ou por pessoas de confiar~ça, uma ou duas vezes por ano, as paróquias suspeitas; os condes, 
barões c as demais autoridades civis os deveriam ajudar sob pena de perder seus cargos ou ver o interdito lançado 
sobr-c as suas terras; os fiereges depreendidos ou abjurariarn seus erros ou seriam entregues ao braço sccuiar, quc 
111~s i~~~po l - ia  a sanqáo devida. ". 
183 BETTENCOURT. A Inquisição. Disponível em: 
~ ~ . ~ a r o q u i a d e c a c h o c i r a d o u r a d a . h ? e . i e . c m b r / e s t u d o i n u i c a o i n u s i o . h t m .  Acesso em: 01 de julho de 
2002. 
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forem condenados pela Igreja - ~ a m n a t i  per Ecclesiam - serão abandonados ao poder 

secular onde suportarão as outras penas. '784. 

Nesse mesmo mês, o Senado Romano publica um estatuto contra os heréticos, onde, pela 
... 

primeira vez, é usado o vocábulo latino inquisitor com significado de "inquisidor" e não 

"inquiridor" .I85 

A consolidação de ambos ordenamentos, formam os nominados Estatutos da Santa Sé.186 

Ainda, no pontificado de Gregório IX, na data 20 de abril de 1233, através da publicação das 

quarenta e cinco resoluções de Tolosal87, a Inquisição Pontifícia tornou-se definitiva e 

organizada, sendo conferido a Ordem dos Dominicanosl88 a missão de serem os inquisidores. 

Cada uma das nações, ficaria sob o comando de um Inquisidor-mor, o qual seria auxiliado por 

numerosos oficiais seculares e temporais. O seu trabalho transcorreria independentemente das 

influências locais, sequer tendo que prestarem contas aos bispos189 em cujas dioceses estivessem 

instalados. As suas sentenças somente podiam ser anuladas ou modificadas pelo Santo Padre.lgo 

Ainda no século XIII, Inocêncio 111 declarou que "além da accusação, eram meios de iniciar o 

procedimento criminal o inquérito e a denúncia: - Tribus modis valet crimen opponi, 

clenuntiando, excipiendo et accusando", bem como, com o intuito de reformar os costumes do 

clero 'Indicou outro meio: a inquisitio antes de qualquer procedimento. Tribus modis procedi 

potest: per accusationem, per denuntiationem, per inquisitionem" (Decretaes, V ,  tít. I, cap. 

XXI e cap. XXX) .lfl 

TESTAS. A Inquisição, p.15. 
'R"ESTAS. A Inquisição, p.16. 
I a G  TESTAS. A Inquisição, p.16. 

VALOIS, Luis Carlos. Inquisição. Disponível em: ~www.interncxt.com,br/valois/pena/l233.htn. Acesso em: 0 3  
de julho de 2002. "A bula Zicet ad capiendos ', a qual verdadeiramente marca o início da Inquisição. era dirigida 
aos dominicanos, inquisidores, e era do seguinte teor: 'Onde quer que os ocorra pregar estais facultados, se os 
pwadorcs pcrsisten~ c n ~  defcndcr a heresia apesa~. das advcrtfincias, a privar-10s para scrripre de seus bcneffcios 
espirituais e proceder contra eles e rodos os outros, sem apelação. solicitando em caso necessário a ajuda das 
autoridades seculares c vencendo sua oposição, se isto for necessário, por meio de censuras eclesiásticas 
inaj~eláveis. ': 

IR' BAIGENT. A Inquisiçâo, p.33. A Ordem dos Irmãos Pregadores ou Ordem dos Dominicanos foi criada por 
Dorninic dc Guzrnán, no século XIII, como uma rcde de monges itinerantcs. Os frades dominicanos, diversanicnte 
dos dignitários da Igreja, viajariam descalços e viveriam simples e frugalmente. diferenciando-se, contudo, por serem 
educados nas artcs da teologia e capacitados para qualquer debate erudito que fosse travado com o s  pregadores 
cátaros ou quaisquer outros. Ostentavam uma vida simples, desprovida de bens materiais, poi6m jainais deixavani dc 
levar livros consigo. Por esses hábitos de vida que, supunha-se, evitariam os desvios dc conduta e corrupção, dentre 
todas as Ordens, foram os Dominicanos especialmente escolhidos como Inquisidores. 
I8"AIGENT. A Inquisição. p.39-40. Essa erosão do poder dos bispos gerou muita confusão e resistência aos 
trabalhos dos Inquisidorcs, obrigando ao Papa, durante os trabalhos do concilio de 1248, a anieaqar os bispos d c  
peimanccercm trancados fora de  suas próprias igrejas caso não prestassem todo apoio n(.cessario aos inqiiisidorcs e 
curnprisscm as sentenças por cles proferidas. 
I" TESTAS. A Inquisição, p.17. 
Ia ALMEIDA JÚNIOR. O processo cri~ninal brazileiro, p.76. 
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Os três primeiros Tribunais ~n~uisitoriais foram criados durante o papado de Inocêncio IV, nas 

províncias italianas da Lombardia, Romanha e Marca de Ancona, sendo que Alexandre 

Herculano192, ao analisar a instalação dos tribunais do santo ofício, assim os descreveu: 

:. 
"Esta instituição terrível que ajuntando o monstruoso da origem e natureza, a 

dcmência de suas manifestações e a atrocidades de suas fórmulas, surgiu no 

seio do catolicismo durante o século XIII, veio com o nome de Inquisição ou 

Santo Ofíco cobrir de terror, de sangue e de luto quase todos os países da 

Europa e, ainda, transpondo os mares, a oprimir extensas províncias da 

América e do Oriente". 

Dentre as táticas adotadas pelos inquisidores para se extraírem as confissões de heresia, 

merecem particular atenção a tortura e a entrega ao poder secular, para que este aplicasse a 

pena de morte. 

NOS curso dos processos inquisitoriais, a tortura, que já estava sendo adotada pelos tribunais 

civis da idade média, no início do século XII, foi incorporada oficialmente com a bula papal ad 

extirpanda, de Inocêncio IV, no ano de 1252, onde se afirma que os "hereges, sem mutilação e 

sem perigo de vida, podem ser torturados a fim de revelar os próprios erros e acusar os 

outros, como se faz com os ladrões e salteadores 'Ig3. 

Os Papas subsequentes, assim como os Manuais dos Inqui~idores '~ ,  procuraram restringir a 

aplicação da tortura, determinando a sua licitude somente depois de esgotados os outros 

recursos para investigar a culpa195 e apenas nos casos em que já houvesse meia-prova do delito, 

como, por exemplo, a existência de um único depoimento de uma testemunha íntegra, maior de 

idade e digna de fé.'" ou, como dizia a linguagem técnica, dois indícios veementes, a saber: o 

depoimento de testemunhas fidedignas, de um lado, e, de outro lado, a má fama, os maus 

costumes ou tentativas de fuga do réu. Não existiam regras muito claras para a determinação 

das hipóteses em que o acusado pudesse ser submetido ao suplício, por isso EymerichIg7 

estabeleceu sete regras a serem aplicadas quando não houvesse jurisprudência a respeito. 

I" ARABUJO, Alexandre Herculano de Carvalho e. History o f  the Origin and Establishmentc o f  the Inquisition in 
Portugal. Portugal: Europa-América, 1982. 
Ig3 SZNICK, Valdir. Tortura, São Paulo: LEUD, 1998, p. 29. 
I"" I<evcs(iii-sr (Ic iiiaior imliortâiicia o hfanclrtl chs 111quisido1.cs. cs<:rito no ano dc 1376 pelo Frei Doiiiiriicaiio 
Nicolau Eymerich, revisto e atualizado em 1585 pelo Dominicano Francisco Pena. A obra é fruto da siia experiêricia, 
no período dc 1357 a 1392, como Inqiiisidor-Geral do Rcino de Espanha. n2o sc tratando a obra dc ensaio filosófico 
o11 nlcsmo doutriiiário, iiias sini urn verdadciio roteiro. um manual prático de corno o Inquisidor deve agir no 
exercício de-sua função. A obra divide-se em três partes e passou a ser referência obrigatória a todos quantos se 
dedicavam aos trabalhos da inquisiçâo. Foi traduzida para o portugucs por Maria José Lopes da Silva e publicada pela 
Editora Uiiivcrsidadc d c  Brasilia, 2" edição, 1993, coni prefácio do Frei Leonardo Boff. Tradução da versão francesa 
Le Manuel dc Inquisiteurs. Título original latino: Directorium Inquisjtorum. 
'" EYMBRICI I .  Mani~nl ch.v Irir]c~i.sidorcs, p. 210. "SC c~possii/(!lprovar o fato dc ooillrc7 n~an(~ir-ii. siwi illortir~w~; nào s o  
tortc~ra, pois jr~stamcntc a tortura serve apenas con~opalitivo, na falta dc provas. " 
I" EYMEKICH. Manual dos Inqi~lsidores, p.221. 
lg7 EYMERICH. Manual dos Inquisidores, p.208-209. 



No Concilio realizado em Viena, no ano de 1311, estabeleceu-se que os Inquisidores somente 

poderiam recorrer à tortura depois que cada caso em particular recebesse autorização de uma 

comissão julgadora, composta, inclusive, pelo bispo d i o c e ~ a n o . ~ ~ ~  
:. 

No ano de 1456, João Capistrano'gg, inconformado com o emprego sistemático da tortura, com a 

finalidade de extrair as confissões, demonstrou a sua ineficiência de uma forma muito estranha: 

"João Capistrano - que também é santo da Igreja Catdlica - introduziu-se em 

segredo nas estrebarias de seu palácio, escolheu nelas uma sela de grande 

preço, ornada aparentemente de ouro e pedraria, tal como os ricos senhores 

então possuíam, levou-a sem ningubm saber e escondeu-a com cuidado. Algum 

tempo depois, deu ordem para selar os seus cavalos. A sela, naturalmente não 

foi achada, o moço da estebaria foi acusado de havê-la roubado e João 

Capistrano fez instruir-lhe um processo com grande ostentação. A princípio, o 

servo negou com veemência o mal que lhe tinham imputado, mas quando teve 

que sofrer tortura, declarou haver cometido o roubo. Tinha escondido a sela 

num lugar que designou. Foram ali dadas as buscas. Como resultassem 

inúteis, o palafreneiro foi novamente submetido à tortura. Pretendeu ter 

vendido a sela a alguém cujo nome não pôde revelar. Capistrano fez então 

conhecer solenemente a verdade, proclamou a inocência do acusado a quem 

cumulou de presentes, depois, em conseqüência, proibiu o recurso da tortura." 

A pena de morte era vigente na jurisdição civil da idade média, sendo que o papa Gregório IX 

determinou a transcrição da carta imperial de 1224, do imperador Frederico 11, para o registro 

das cartas pontifícias, tornando lei canônica o envio dos hereges reconhecidos pela inquisição ao 

t~raço secular, para serem mortos pelo fogo. 

Muitos teólogos e canonistas na época se empenharam para justificar a decisão extrema, dentre 

eles sobressaindo-se São Tomás de Aquinozoo que argumentava no sentido de que a vida da alri~a 

mais valia do que a do corpo e se, pois, alguém pela heresia ameaça a vida espiritual do próximo, 

estaria cometendo maior mal do que quem assalta a vida corporal, sendo que o bem comum 

então exigiria a remoção do grave perigo. 

108 RETTENCOURT. A Iriquls/ç;?o. Dlsponivrl ~ 1 1 1 :  

~www.paro~uiadc~ach0c1ra~ioi1rada~t1pp~ie.conbr/estuioin~uisicaoinusicao.htnl Acesso c n ~ :  01 dc julho dc 
2002 .  
I w  i-IELLO, Heiiriquc. A vcrdadcsobrc a Inquisi~ão. 2" cd. Rio de Janeiro: Vozes,  1951, p.38, 
"O "8 niiriio 111aisgrcivc~ cor7-onlpcr u fé, qquc é a  vida da al~~la ,  do quc falsificrir a ~noctki, qiic 6 uril riioio (!c j,r,ovcr. i 
vida tcnipol,al. Sc, pois, os falsificadores de moedas e outros malfeitores são, a bom direito, condenados 5 morte 
pclos pr-íncbps sccularcs, coni muito niais razão OS hcrcges, dcsdc que scjani colr~provados tais, podcrri não sonlcrltc 
ser- excomungados, mas tambdm em toda justiça ser condenados a morte", in Suma Teológica 11/11 11,3c. 
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O Processo Inquisitorial (O Manual dos 

Inquisidores) 
..- 

Segundo se aprende de João Bernardino Gonzaga201 o tribunal compunha-se do inquisidor, seus 

assistentes, um conselheiro espiritual, guardas e um escrivão. Quando um tribunal se instalava 

em determinada cidade, apregoava-se por todas as localidades, concitando os fiéis a 

comparecerem e delatarem os hereges seus conhecidos ou que tenham agido de forma suspeita. 

Segundo o cristianismo medieval, a adjetivação heresia se enquadrava a todas as formas de se 

pensar e conceber a religião cristã que não obedecessem a diretriz teológica católica. Em outras 

palavras, considera-se heresia a postulação de todas aquelas idéias contrárias a doutrina 

adotada e difundida pelas autoridades  eclesiástica^.^^^ 

Segundo definição dada por Leonardo Boff203 O herege é: 

"1. ..I aquele que se recusa a repetir o discurso da consciência coletiva. Ele cria 

novos discursos a partir de novas visões da realidade religiosa. Por isso está 

mais voltado para a criatividade e o futuro do que para a reprodução do 

passado. " 

As situações fáticas de heresia são descritas pelo Manual dos Inquisidores204, sendo que: 

"Aplicar-se-á, do ponto de vista jurídico, o adjetivo de herético em oito 

situações bem definidas. São heréticos: 

a) Os excomungados; 

b) Os simoníacos; 

c) Quem se opuser à Igreja de Roma e contestar a autoridade que ela recebeu 

de Deus; 

d) Quem cometer erros na interpretação das Sagradas Escrituras; 

e) Quem criar uma nova seita ou aderir a uma seita já existente; 

O Quem não aceitar a doutrina romana no que se refere aos sacramentos; 

g) Quem tiver opinião diferente da Igreja Romana sobre um ou vários artigos 

da fé; 

h) Quem duvidar da fé cristã". 

'O' GONZAGA, Joáo Bcrnardino. A inquisiçáo cm seu mundo. SáoPaulo: Saraiva, 1994, p.22. 
'O2 Bncyclopacdia Britannica do Brasil Publicaçôcs Ltda - Enciclopédia Eletrônica Barsa. Verbete: I-Iercsia. 
'O3 EYMERICH. Manual dos Inquisidores. Prefácio de BOFF, Leonardo, p.12. 
'O" EYMERICH. Manual dos Inquisidores, p.36. 
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Qualquer um que tivesse sua conduta tipificada como heresia seria alcançado pela Inquisição, 

entretanto, os judeus205, os cristãos novos206, os heresiarcas207, os protestantes, os feiticeiros e os 

bruxos, receberam especial atenção nessa desenfreada guerra travada pela Santa Madre Igreja. 

Na Espanha e em Portugal, a Inquisição atuou intensamente contra os marranos (mouros). 
... 

Apesar da extrema crueldade adotada nos processos inquisitoriais, ele não era exercido sem 

qualquer controle. Diversas bulas pontificais e um conjunto de textos redigidos pelos concílios 

provinciais208 prestaram-se a regular o seu funcionamento. A discricionariedade dos 

Inquisidores ainda foi limitada pelos manuais209 elaborados e aprovados pela autoridade 

máxima eclesiástica. 

Em obediência a essas normas, a chegada do Inquisidor e seu séquito a uma região suspeita de 

heresia era proclamada antecipadamente por todos os cantos, sendo convidados todos os 

habitantes e todas as autoridades seculares e temporais para se reunirem, em um domingo, 

normalmente, na igreja principal. Na data aprazada, o Inquisidor, devidamente escoltado por 

sua guarda e acompanhado pelo socius210 - seu adjunto - pela equipe de escrivães, médicos e 

todos os demais auxiliares, eram recebidos em solene procissão que terminava no local 

aprazado, onde ele esclarecia os motivos de sua missão e conclamava aberto um tempo de 

graçazll, que vigorava por 15 a 30 dias e conferia a todos a benevolente oportunidade de 

confessarem-se culpados pela prática de alguma heresia. 

Em geral, aquelas pessoas que se apresentavam voluntariamente, assumindo o cometimento de 

uma conduta herética até então desconhecida das autoridades inquisitoriais, seriam tratados 

com misericórdia e '$adiam ser dispensadas de qualquer pena ou sofriam apenas uma 

205 Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda - Enciclopédia Eletrõnica Barsa. Verbete: A Inquisição. 
"Considerava-se crime de judaísmo acender velas ou usar toalhas lin~pas no começo do sábado, abstcr-se de comer 
carne de porco ou peixe sem escamas ejejuar no dia do Perdão ou da rainha Ester. ". 
20G Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda - Enciclopédia Eletrônica Barsa. Verbete: Cristão-novo. Em 
Portugal, a partir do ano de 1497. recebiam a denominação de cristãos novos os judeus que haviam se convertido, 
espontaneamente ou não, ao cristianismo. 
207 Aquele que fosse o criador de uma nova seita herege ou que ofendia profundamente os dogmas da Igreja Romana. 
A esses a Inquisição costumava ser ainda mais cruel e impiedosa se conseguisse apanhá-los. 
208 TESTAS. A Inquisição, p.34. 
20"ESTAS. A Inquisição, p.34. Além do Manual dos Inquisidores, escrito por Eymerich, muitos outros foram 
escritos. O mais antigo foi escrito entre 1244 e 1245 por quatro Dominicanos: Guilherme Raimundo. Pcdro Durand. 
Bernard de Caux e Jean de Saint-Pierre. Ainda, reveste-se de importância a obra Practica Inquisitionis hcrcticc 
pravittitisde Bernard Gui, que foi elaborado por volta de 1320. 
"O 13EI<MB%IAN, Soniu. A Iriqilisigão. 111: I~~l~iCI~péCjjã da luta contra o crinic. São Paiilo: Abril Cultiir~il, 5 v , s.d.,  
p.1155. 

BAIGENT. A Inquisição, p.47-48. 
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penitência bastante ligeira e secreta, ' a  critério do juiz.w2, porém, quando a heresia era 

manifesta, as "confíssões evitavam apenas de morte e a prisão perpétua 

Ao mesmo tempo, fazia-se proclamar o édito de fé que exortava os cristãos a delatarem os 

possíveis hereges que por ali habitassem. O discurso possuía o seguinte teor: "Se alguém souber 

que alguém disse ou fez algo contra a fé, que alguém admite tal ou tal erro, é obrigado a 

revelar ao inquisidor, '214. 

A delação de alguém ao Santo Ofício era estimulada, pois quem entregava um herege dava sinal 

de ser bom cristão. 

Através do relato de Rogério Rezende Pinto215, constata-se que: 

"Muitas vitimas da Inquisição se viam envolvidas com o Tribunal do Santo 

Ofício sem saber o porquê, ou mesmo não sendo um herege, na concepção 

apresentada anteriormente, bastava que fosse suspeito ou que algum ininligo 

seu, por razões mesquinhas, resolvesse livrar-se dele através de denúncia ao 

tribunal inquisitorial. Era uma época estranha e intolerante a que os europeus 

vivenciaram. Bastava ter patrimônio, sucesso profissional ou (sem o saber) 

atrair para si a ira, a inveja de um 'amigo216 ou vizinho e você poderia ser 

denunciado como herege, ou como bruxo(a). Até crianças poderiam fazer 

denúncias que seriam levadas em consideração. Todo denunciante ou 

testemunha, mesmo as não idôneas, eram bem aceitas - o Tribunal do Santo 

Ofício aceitava qualquer depoimento procurando facilitar ao máximo a 
chegada das denúncias e impor, ao extremo, todas as dificuldades para evitar 

a desconsideração ou eliminação de um testeniunho. 

De modo geral, as pessoas procuravam se apresentar ao Tribunal do Santo 

Ofício como denunciantes, procurando urna certa garantia de, com tal ato, não 

212 TESTAS. A Inquisição, p.35. 
213 TESTAS. A Inquisição, p.35. 
214 EYMERICH, Nicolau. Manual dos Inquisidores. Brasília: Universidade de Brasília, 2' edição, 1993, p. 98. 
215 PINTO, Rogério Rezende. O Santo Ofício da Inquisição. Disponível em: 
~htt~://www.nethistoria.coni/he/20/hell.shtml. - Acesso em: Olde julho de 2002. 
21G MELLO E SOUZA. Laura de. O diabo e a Terra de Santa Cruz. Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil 
Colonial. i a  reimpressão, São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p.298-299. "No final do século XVI, Madalcna dc 
Calvos era amiga c confidente de Leonor Marfins, de alcunha a Saltcadcira, mulher seni marido c degradada do 
Rcino por feitiçaria. Leonor lhe contara em segredo sobre as fcitiçarias que conhecia, chegando até a Ihc mostrar o 
familiar que trazia impresso na carne da ilharga. i...]. Quando a visitação dc Heitor Furtado de Mendonça chegou 
a PCI rian~buco, Leonor se apavorou: 'lhe pedia muito que lhe tivesse em segredo todas as ditas coisas que lhe tinha 
descoberto, e que não lhe fizesse mal e as não denunciasse ncm dissesse nesta Mesa (a da Visitação), c ela 
d~'11~117ciant~ ~ I I C  prolnctcil dc a não descobrir" (Prl~iicira Visitaçtio do Santo Ofício às partes do Brasil pclo 
Licenciado Hcjtol- Furtado de Mendonça - Denunciações dc Pernambuco - 1593 - 1595, introd. Rodolfo Garcia, São 
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serem denunciadas a Mesa Inquisitorial. Entretanto, essa situação não se 

constituía em uma verdade absoluta, já que o Santo Oficio procurava 

estimular ao máximo a ampla rede de delação (amigos, parentes, vizinhos e 

até conhecidos ou mesmo estranhos. A situação chegou ao ponto que para a 

I Inquisição cada testemunha, cada denunciante era também um réu em 
I potencial~~7. Na tentativa de tornar-se insuspeito de heresia, denunciava-se 

qualquer um, objetivando conquistar a confiança do inquisidor. Mas eis a 

desgraça! Poderiam tornar-se tambbm suspeitos." 

Todas as denúncias eram materializadas minuciosamente e passavam a alimentar um banco de 

dados da Igreja sobre hereges e heresias. Tamanha era a eficiência do sistema de arquivamento 

e catalogação, que qualquer suspeito podia ser confrontado com delitos contra a fé cometidos 

ou supostamente cometidos, dezenas de anos antes.218 

Os inquisidores igualmente desenvolveram e incorporaram hábeis características para a 

manipulação das respostas obtidas dos réus. Desorientado pelos tormentos aplicados, as 

respostas eram manipuladas a fim de se dirigirem contra ele próprio. A confissão extraída a 

qualquer custo, era o troféu recebido por um trabalho eficiente prestado ao Estado e a Igreja. 

No princípio, a tortura não podia ser aplicada a todas as pessoas, pois os médicos, soldados, 

cavaleiros e nobres gozavam de imunidade. Com o endurecimento da Inquisição, ocorreu uma 

democratização do sistema e todas as pessoas, indistintamente, poderiam agora ser torturadas. 

De forma que a confissão sempre foi preferida com relação as demais provas, a Igreja 

desenvolveu uma grande quantidade e variedade de instrumentos e tipos de tortura que 

apressassem o réu a confessar os seus crimes. 

A confissão alcançada não só possibilitava a aplicação da pena, como demonstrava que a alma 

do réu agora estaria salva e ele desfrutaria das benesses da vida eterna.2'9 

Segundo Rogério Rezende Pin t0~~0,  a Santa Inquisição especializou-se no uso de algumas 

técnicas de tortura para apressar a confissão, tais como: 
-- - -- 

Paulo, ed. Paulo Prado, pp.108-110.). Mas traiu a companheira e correu a Mesa para relatar o ocorrido, 
desnudando a fragilidade da feiticeira ante as ameaças do mundo e a violencia dos aparelhos de podrr. '1 
2'7 MELLO E SOUZA. O diabo e a Terra de Santa Cruz. Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial, p.300. 
"Muitas vezes, os delatores também caiam nas malhas da Inquisição, como nlostram os processos de Violante 
Carneira e Arde-lhe-o-rabo. A primeira fora voiuntariamente testemunhar contra Maria Gonçalves Cajada. a 
Arde-lhe-o-rabo, em 22-8-1591: acusara-a de feiticeira, I...], costumava alimentar o diabo com a carne de uma 
chaga que tinha no  pC O que Violante Carneira não podia saber era que. àquela altura, ela prdpria já tinha sido 
denunciada por um antigo amante: dois dias antes, em 20-8-1591, Bernardo Pimentel fora espontaneamente 
acusá-la dc proferir aspalavras da missa durante O ato carnal.". 
21R UAIGENT. A Ijlquisiçiio, p.50. 'E111 1316, por excl~plo. mostrou-se que uma 111~ll11er fora presa pela yrijjlcira vez 
por heresia c n ~  1268." 



"/. ..] queimar a planta dos pés dos interrogados; estraçalhar os músculos e 

carnes de todo o corpo; esmagar ossos; lançar os indivíduos de grandes 

alturas, estando eles amarrados em uma corda repetindo tal prática até que se 

conseguisse deslocar os seus ossos e provocar-lhes imensas dores; inserção de 

ferro em brasa na boca dos réus; esmagar e quelmar seios; o serrote era 

empregado como instrumento de 'interrogatdrio : O machado, pela rapidez 

em ocasionar a morte e por evitar ainda maiores sofrimentos era um recurso 

reservado somente para os hereges de sangue azu12zl, pols era considerado um 

privilégio para o interrogado. ". 

No que concerne às testemunhas, o Manual dos Inqulsidores Impunha um procedimento a ser 
seguido pelos inquisldores: 

"Que o acusado de heresia não vá pensando que pode facilmente recusar as 

testemunhas, porque jamais se recusarn as testemunhas no procedimento 

inquisitorial, exceto em caso de inimigos n~ortais. Qualquer pessoa pode 

testemunhar em favor da lei. Qualquer pessoa, mesmo as pessoas indignas, os 

criminosos comuns e seus cúmplices, os infiéis, os excomungados, todos os 

culpados de qualquer crime. Só se recusa o testemunho de um inimigo mortal, 

quer dizer, de quem jtl atentou contra a vida do acusado, jur.ou-lhe de Inerte ou 

já o feriu. Nestes casos, efetivan~ente - e somente nestes casos -, deve-se 
presumir que a tcstemijnha. qur jsi tentou tirar a vida fiica do a c i ~ ~ a d o  
fCal.flidO-0 ~ 0 1 i t f l l ~ i i  COiiJ O IJJCSIIIO pl ojct0, tI0 flllp0i L I 0  SCLJ fll/11~f&'0 O C I ' ~ I J I C  

h tlresla . 

A seguir Eyinerlcli rcssalta quc "oulros tipos dc iiiiii~izade, ~licsiiio graves. ciifiaqucceiii uiii 

porrco o dcpoir~ieritu. realrncr~te. c r1í7o n~cv-c~ct~r-iarr~, talvez, i1111 valor- ítb.so1~1tu: 111a.s 1/11) 

"I' l'lN'IO. O Satito Oficio da biqubl~do, Disyorilvcl cm: ~ ~ c t l i l s t o i ' l i i , c 0 t 1 1 / 1 ~ ~ / Z O / l i ~ 1 1 , ~ ~ ~ ~ 1 ~ 1 \ .  Accssa ctn: 
Olde julho de 2002. 
'" ~ ' ~ N T o .  O Sarito Oficio rlii Il,qrlisi~2r>. Disporiivcl crii: < 4 y 1 v w , n ~ i ~ l i 1 , ~ 0 1 1 1 / l i 1 i / 2 0 / l ~ ~  A(.t.sso vrii: 
~ ) l < l c ~ . j i i l l i o  <Ir 2 0 0 2 .  
"' C.'1.01j0 CIRNCIA - REVISTA. Sào Paulo:  Glolio. Ariri 8. 11." 05, rlcí.c.iiil~i.o tlt: 109t1, 1). 54-57 .  VJOrir- ri/.\lr.í~crlo. o 
CIII.I.:ISCO ( I O ~ X O L I  C C I I ~  sua faca sobre as costas do 1 . d ~  alitcs do golpc !&tal. A cspc1.a dc ini dcgolanic~~to, o publico 
h i i  rcvoltndo fre~tc ao fcrinicnto anlccipclo dii vilinia, Aq1111í1 não r,sta\ii no pi'(J#l.iirj][l, If011iy1 #~.ii;li.l;l, ~in/r*;i,y 
furiirir Iritiçadas, a filria dci ~i ial ta tcvc ~ I I C  ser controlad~i B força dc carabltias. ~ t i i s  tai.dtl, c~nctrcida a t~xccu~do, 
enquanto se desmontava o cadafalso, o carrasco era severamente punido por sua incompctfincia: cle havia 
estr:igarlo o c.sl~c~t:lculo. O povo qucr./:t iuirn torturi, 11le1.s bcni tiuccutaíla. fiI(4~1 rio rirnhv. Iiíivlíi i~sciíio o ~ ~ i í i r ~ i i i t t l o .  
ir111 f ~ l ' / i , i / < ! g / r ~  ~r-,sc~r-vzrr/o iios corid~.riarlo.s ~ i o b ~ c s .  pois abl-c3vi~rvír a tlgon/n. A j ~ l i l f ~ ~ l í f  /~ t v~ l i~ t . / í f  í r f g r i r r i  I r ~ ; \ l r ~ i ~ r ~ ~ i ~ r i l o  
( ] i r ( 2  ~ J I  OI.,O('I.S.,,, 11101 / f s  1(,11tíi. 0 . s ( ~ I . I o ~ ~ - .  ~ ~ I I \ , ( ~ z .  í ) f ~  CJ I I ~ ~ ~ I I ( T A  o ~ . s ~ i ~ í i g í i r l o ~ ,  ( 1 ~  ( ~ í r t ~ ( ~ ~ í i . s ,  o IJ;II(>,~O cI(3 í~,\/11 : i ~ r r c ~ t ~ / o ,  0 1 1  

cli/i7o. n ci~d~!Ira Itiqulsitórla, ou aqueia Ilovit flivcnÇ80, o sarcúfi~go chcio de Iéirlças rias parcdcs fritc~~~ias, 
estranhamente hatizado de Virgem de Nuremberg. ': 
"qYi4li I ~ I C H ,  h!a~(~iil dos Inqirisldona, p,138, 
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testemunho de um inimigo, juntando-se outros pequenos indícios, além de outros depoimentos, 

pode ser absolutamente decisivo.'223. 

Mesmo na ausência de testemunhas que pudessem comprovar as faltas do acusado, os 

inquisidores dispunham de meios maquiavélicos, sendo o principal fazê-lo acreditar que, na 

verdade, existiam inúmeras testemunhas depondo contra a sua pessoa. Esse estratagema, que 

Antonio José Saraiva224 denominou como "curioso dispositivo de multiplicação", era executado 

pelo Inquisidor que, em cada sessão de interrogatório - que poderiam se perpetrar por anos - 
formulava uma nova denúncia dentre aquelas que o denunciante havia concretizado. Dessa 

forma, o acusado era induzido a acreditar que várias pessoas diferentes o estavam acusando.225 

O sucesso dessas técnicas muitas vezes dependia da incomunicabilidade do acusado, por isso, 

diversos cuidados eram dispensados aos réus, como, por exemplo, no caso de transferência de 

uma prisão para outra, onde ensinava o Manual dos Inquisidores226 que: 

"Não se deve transferir a toa os presos de um lugar para outro, de uma prisão 

para outra. Mas, se for absolutamente necessário, deve-se ter cuidado para 

manter juntos, na nova cela, os transferidos, e não juntá-los com outros 

presos, porque a experiência mostra que, durante esses deslocamentos, ensína- 

se para um segmento da cadeia o que se aprendeu em outro. É necessdrio que 

o que se diz numa prisão ou num setor não seja ouvido em outro: quem já tiver 

confessado desmente tudo depois de uma transferência de cadeia." 

A presença do advogado, assistindo aos acusados de heresia, sempre causou inúmeras 

controvérsias. Inocêncio 111, através da bula papal Si  Adversus vos proibiu os advogados e os 

notários de prestarem auxílio aos hereges. Essa medida foi confirmada pelo Concílio de Valencia 

no ano de 1248 que, procurando desencorajá-la, "ameaçava de supressão do  exercício os 

homens de leis que tivessem ajudado os sectários incrirninados1:227 

223 EYMERICH. Manual dos Inquisidores, p.138. 
2L4 SARAIVA, Antonio José. Inquisição e cristãos-novos. Porto:Editorial Inova, s.d., p.84. 
'" PIN'I'O. O Serito Oficio d21 I~iquisjção. Disponivcl cin: <~~w.iictliistoriu.c01~1/lie/20/liell.sIit1l. A<:cssc, ciii: 

Oldc jiilho de 2002. 
"%YMERICI-I. Manual dos Inquisidorcs, p.206. 
227 TESTAS. A Inquisição, p.37-38. 
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Eymerich descartava totalmente a necessidade da atuação de advogados uma vez que se o crime 

de heresia era concebido no cérebro e ficava escondido na alma da pessoa, apenas a confissão 

poderia evidenciar o cometimento desse delito228. Na verdade, acrescenta que a constituição de 

um advogado somente serviria para retardar o andamento do processo. 

Quando fosse admitida a presença, o advogado de defesa deveria ser muito fervoroso e de boa 

família, com antiquíssimas raízes e deveria submeter-se a juramento de defender bem 

o réu e guardar segredo sobre tudo o que vir e ouvir. 

Mesmo assim, ao advogado era reservado um papel mínimo, pois como os regimentos da 

inquisição, apesar de serem impressos, eram secretos, "mantendo-se reservado aos juizes da 

Inquisição, talvez ao promotor, e fora do alcance do público e dos réus, dos advogados e da 

maior parte dos funcionários. '230. Como os advogados desconheciam a acusação, as peças do 

processo e, até mesmo, o procedimento a ser seguido, restava-lhes muito pouco a ser feito, 

especialmente de "fazer o réu confessar logo e se arrepender, além de pedir a pena para o 

crime cometido '231. 

2'H EYMEKICtI. Manual dos I17quisidor-cs, p. 138. 
''"YMERICI-I. Manual dos Inquisidorcs, p.139. 
230 MELLO E SOUZA. O diabo c a Terra dc Santa Cruz. Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial, 11.297. 
231 EYMERICH. Manual dos Inquisidores, p.139. 



Sistemas inquisitoriais de tortura 

Figura 6 

No que concerne ao tipo de tortura a ser aplicada aos 

suspeitos de heresia, não havia, de certo, um padrão 

pré-determinado, ficando à discricionariedade do 

próprio Inquisidor, a quem cabia unicamente 

decidir. Em princípio, os suplícios mais comuns 

eram a flagelação - especialmente para aplicação nas 

mulheres -, o cavalete, a suspensão pelos braços e o 

uso de brasas+ Mais tarde, passou-se a utilizar o 

borzeguim e o suplício da água~4. 

Ante a ausência de regulamentação, alguns Oficiais da Inquisição mostraram-se especialmente 

sádicos e puseram-se a imaginar vários tipos de tortura, como, por exemplo, é citado no Manual 

dos Inquisidoresq5, o caso de Marsílio que aplicava quatorze tipos de suplícios e ainda se 

vangloriava de ter encontrado inúmeros outros. Eymerichx36 repudiava tais atitudes, colocando- 

se contra esses " juhs  sanguinhrios que, na busca de uma g16ria vã - e que glória, meu Deus! 

- impõem torturas dferentes, violando, assim, o Direito, a decência, e os réus mais 

'2 II'INrO. O Santo Oficio da Inquisiião. Imagem disponível cm: <w.ncthistoriu.wm/he/~~/he~i.shtml> Acesso 
em: oide julho de 2002. A gravurs retrata algumas das práticas de tortura empregadas pelo Santo Ofício da 
Inquisição. Entre elas pode-se observar, de cima para baixo: morte na fogueira, enforcamento, exposição das vísceras, 
quebra e fratura de ossos, apitamento, decapitação e amputação das mãos. Quase ttdas as torluras aqui 
apresentadas eram praticadas antes do indivíduo ser finalmente entregue as chamas da fogueira. 

233 BEKMEZIAN. A Inquisição, p.1156. 
*34 TESTAS. A Inquisição, p.39. O borzeguim era um aparelho de tortura montado com quatro talas de madeira sendo 
que duas ertun encostadas na face exterior dos pés e as outras duas eram posltiday na parte interior dos p(?s do 
supliciado. O wnjunlo de hlas era ligado por cordas e o tormento era inflingido quando se colocava uma cunha entre 
as duas talas interiores, batendo-as a golpes de maço. 
2x "FRTCH. Manual dos Inquisidores, p.210. 
2" EYMERICH. Manual dos Inquisidores, p.211. 
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desprovidos (misellis reis), a tal ponto, que morrem durante a tortura, ou saem de lá com os 

membros fraturados, doentes para sempre. " 

Entretanto, ..- é curioso que em todos os sistemas idealizados, exclusivamente por escrúpulos 

eclesiásticos, evitava-se o derramamento de sangue. Em conseqüência, Michael Baigent237 

informa que: 

"[. ..] instrumentos de ponta e de lâmina continuaram a ser evitados em favor 

do ecúleo, saca-unhas e outros aparelhos que sd faziam correr sangue, por 

assim dizer, 'incidentalmente '. As tenazes e outros brinquedos como estes 

eram sombrios. Rasgar as carnes com tenazes era bastante sangrento. Se 

estivessem em brasa, porém, o metal aquecido cauterizava imediatamente o 

ferimento e estancava o fluxo de sangue. " 

A única restrição à intensidade das torturas era imposta pelo próprio Manual dos Inquisidores, 

que advertia que: "O inquisidor deve ter sempre em mente esta frase do legislador: o acusado 

deve ser torturado de tal forma que saia saudável para ser libertado ou para ser 
executado. '238 

231 BAIGENT. A Inqulsição, p.52. 
EYMERICH.  Manual dos Inquisidores, p.211 



A genialidade humana desenvolveu tantos instrumentos e sistemas de tortura que fica 

praticamente impossível descrever todos eles. Alguns aparelhos, na sequência demonstradosi-jO, 

destacam-se pela enorme criatividade, porém toda essa energia criativa não foi empregada y ara 

o desenvolvimento da humanidade, mas somente para produzir medo, rancor e ódio nas 

pessoas.: 

230 lnstntrncntos E~tropeos dc tortura y pena capital dcsdc la Fxlad Mcdia hasta cl siqlo XIX. Imngcm disponí~cl cm: 
<http://boanova.tripod.com/tortura.htm>. Acesso em: 03 de agosto de 2002. 
240 GENTILI, Franco. Tortura: instrumentos medievais, lga ed., Campinas: CGS, 1996. Tradução de: Fabíola Guedes 
Rapassi. Os sistemas de tortura apresentados neste capítulo foram, em grande parte, extraídos do livro de Franco 
c i i ,  sendo que o incsino LcxLo cncorilra-se iguulinciitc &spoiii\cl ciii: 
<www.mingu~a.com.br/torturu/i~~dex.ht~n~, Lendo sido uceiwudo cin: 07 dc inuio de 2002. O tcxto original foi 
adaptado e aumentado com outras fontes, para melhor adequação ao presente trabalho, não sendo reprodução fiel do 
tcx~o original. AS iinugcns fomm capturadas do texto publicado nu Inicnict, pokin outms iiiiugciis conili)crii o 
capitulo, seiido ~odas tis SonLes devidamente iiidictidas. 



Roda AZta 241 

Figura 8 

A roda alta era usualmente reservada aos autores de homicídio, roubos e estiipros, sendo milito 
comum o seu uso até o início do séciilo XVIII, especialmente na Europa Alemã da baixa Idade 

Média. 

O procedimento execiitório do suplício da roda alta foi abordado por Basileii Carcia"4:i como dos 

mais cruéis onde "de início, o paciente, que jazia amarrado, era esbordoado pelo verdugo, até 

se lhe partirem os membros. Em seguida, era colocado sobre uma roda, com a face voltada 
para o céu, até expirar."W4 

241 W.NTII.1. Tortum: instnimentos medievais, p.16. Tcxto adaptado com base ncsta obra. 
242 GENTILI. Origens - História - Cronologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível ein: 
< w w w , m i i U L U t u , c o i n . b ~ > .  Acesqo em: 07 de muio de 2002. 
"'''' (;ARCiA, Institui~Ges de Direito Penal, p.16. 



Figura 9 

'44 (;ENTlI.I. Tortum: instrumentos medievais, p.16. E M  costumcim alimentar a vítima todas as noites para que o 
martírio perdurasse por mais tempo, chegando alguns a permanecerem vivos por até 20 dias. 

'45 PINTO. O Santo Oficio da Inquisição. Imagem disponível em: <www.nethistoria.oom/he/2o/heii,shtml>. AWKW 
em: oide julho de 2002. Esta gravura de 16.3.7, de Jacques Callot, apresenta o momento da príiticti, em púhlico do 
Suplício da Koda Ata. 



Virgem de Nuremberg 246 

Figura 10 

A história da tortura registra muitos instrumentos com forma de sarcófago antropomorfo, com 

duas portas e lanças no seu interior que penetram no corpo da vítima ao fechar-se a porta. A 

primeira referência a uma execiição com a virgem foi levada a termo em 14 de agosto de 1515, 

quando um falsificador de moedas foi introduzido na câmara e sofreu por vários dias até a 

chegada da morte, uma vez que as lanças eram dispostas de tal forma a não penetrarem nenhum 

órgão vital. 

24h Tnstn~mentos Rumpeos dc tortura y pena capital desdc la Fdad Media hasta e1 sigla XIX. msponí\,cl cm: 
<http://boanovu.iri~d.com/Doncella.htm>. Acesso em: 03 de agosto de 2002. Texto adaptado coni base nesta obra 
original e m  espanhol. 
2z'7 Instrumentos ,!$.u-opeos de tortum y penu capital desde lu Edad Mediu hustu e1 siylo XIX.  Imagem disponível em: 
~~1il~://bou~~o~~.~ri~0d~~'0in/~11~~ellu.11lii1>. Acesso em: o:j de ugoslo tlc soo.). 



Viola das Comadres 248 

Figura 11 

A viola das comadres era constriiída em ferro oii em madeira e geralmente empregada como iim 

institiito da justiça punitiva medieval, sendo usado para pacificar os ânimos daqiielas senhoras 

qiie tivessem brigado oii causado escândalos píiblicos ou, ainda, para aqiielas fofoqiieiras 

contumazes. Nestes casos, elas eram obrigadas a permanecerem por longos períodos fechadas 

em uma única viola, para assim expiarem as suas culpas e modificarem os seus comportamentos 

anti-sociais. 

A viola ainda era reservada para aquelas moças que engravidassem antes de se casar, sendo qiie 

nesta situação, elas ainda eram obrigadas a colocar tranças de palha na cabeça e a permanecer 

na frente das portas das principais igrejas, nos dias de festa. 

(:11NIT111 .T. 7í>rtt(r(l: instr~rrn(>ntns rncc?ic~>c~is, p.18. 'rcxtn ndnptc~clr) com base ncstci ohra. 
2J0 Instrument»s 1,'uropcos de torturu y pena capital desde lu Igad Media hasta e1 siqlo XIX. Iinugem disponível ciii: 

<hitp://bounovu.triPocl.~~c~m/~~~rtum.htm>. Accsso cm: 0:) de ugoslo dc 2002. 



Açoite 

Figura 12 

Este instrumento de tortura já era amplamente conhecido e iitilizado, sendo qiie durante 0 

período medieval reservoii-se o sei1 liso para a piinição de vagabtindos e mendicantes. 

Igualmente foi empregado naqiielas senhoras de escassa fidelidade aos maridos ou qiie 

violassem as noções de pudor local. 

Foram desenvolvidos diversos tipos diferentes de açoites. De fato, no período medieval, a 

preferência recaiu sobre o açoite em forma de estrela e sobre o açoite conhecido por gato com 

lzove rabos, de efeito atroz uma vez que arrancava a pele dos locais onde era aplicado. Para 

potencializar ainda mais o sofrimento, as cordas do instnimento eram banhadas em iima 

soliição aquosa salina. 

'") (;1IWI'I1.1. 7brtilm: instriimentos mrdicvais, p.19. Tcxto nciciptndo com hnsc nesta ohr:~. 
'3  ~ ( : ~ ~ N T I I , I .  (lriqens - História - (2.onoloqiu - Instrumentos medievais de tortura. Iiiiagein dispoiiívcl em: 
<w~w.min~uta.~~~.br/tor~u~a/index.htm>. Acesso em: 07 de mnio de 2002. 



valete 252 

Figura 13 

Na execução deste flagelo, o torturado repousava as suas costas sobre o bloco de madeira de 

borda cortante. Suas mãos eram fechadas em dois furos e os pés acorrentados em anéis de ferro. 

Nessa posição, já padecendo de dores inenarráveis, causadas pelo peso do próprio corpo agindo 

sobre a borda cortante, ainda lhe era aplicado o suplício da água. 

O agente executor, mantendo fechadas as narinas da vítima, obrigavam-na, através de um funil 

colocado em sua boca, a engolir uma enorme quantidade de água. Caso, incidentalmente, devido 

à desconfortável posição, não se afogasse, as pessoas presentes ao suplício, cuidavam de pular 

sobre o seu ventre, provocando a saída forçada de toda aquela água. Esse procedimento era 

repetido exaustivamente até que se extraísse a confissão desejada ou até que ocorresse a morte 

da vítima, por hemorragia interna causada pelo rompimento dos vasos sanguíneos. 

"% ~EN71II.I. Torhtm: instrumentos mcdicvais, p.20. Texto  adaptado com bnsc ncsta o b m .  
" 3  GEGEILi. Origens - História - Cronologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
<ww~.min~uta.cr>m.br/tortm/index.htrn>. Acesso em: 0 7  de maio de 2002. 



O cavalete ainda foi bastante empregado para a execução da tortura do .fio de água, onde, 

especialmente, as mulheres suspeitas de bruxaria, eram colocadas nuas sob um finissimo jato de 

água gelada, permanecendo por jornadas de 30 a 40 horas. Esta forma de tortiira também era 

conhecida como gota tártara porque foi inventado na Ríissia, país que sempre privilegiou os 

sistemas de tortiira lentos e refinados. 

- 1 I i ~ i ~ ~ c ~ ~ ~  diy,oiiibcl cill; ~ ~ i t ~ i ~ : / / ~ . z ~ ~ ~ . ~ 1 ~ ~ 1 ~ i s ~ e a r . c c ~ ~ ~ ~ / ~ ~ c ~ / ~ ~ ~ c J i c ~ L I I . l .  ACCSSO crri: 0 1  d~ uyoslo ck' 1000. l l i l l ~  

llcregc L: submetida a tortura d'hgua. 



Figura 15 

Na idade média este instrumento era praticamente obrigatório em todas as regiões da Europa e 

compunha o conjiinto de instrumentos que se prestavam a servir de exemplo para a sociedade. 

O seu emprego era reservado aos mentirosos, aos pequenos ladrões, aos beberrões e às miilheres 

briguentas. 

Apesar de ser considerado um castigo leve, normalmente se tornava um enorme siiplício, na 

medida em que a vítima, imobilizada na trave, era agredida física e verbalmente pelas pessoas 

que passavam pelos locais onde permaneciam publicamente expostas. 

''5 GF:NTTI.I. Torhlm: instriimcntos medievais, p.22. Tcxto adnptndo com hasc ncstn obra. 
'5" GEN)IIILI. Oriqens - História - (hnoloqiu - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disp>iií~el em: 
<ww~.min~u~u.com.br/torlurci/indcx.hLm>. Accsso cm: 07 de maio de 2002. 



Originalmente inventadas pelos antigos egípcios, prestavam-se para evitar a fuga de escravos, 

prisioneiros e condenados, com exceção das algemas fabricadas em ferro que também eram 

empregadas para pendurar as vítimas nos muros das prisões, criando condições de imobilidade 

que levavam, mais cedo ou mais tarde, à loucura. 

ir7 7 1 
I ( *1:hPI'1 I,]. Tort~ircir inst~ttrnrntos mcdicvciis, p.23. Texto ndnptrido com h n x  ncsla obr:~. 

C;EWYILI. Origens - História - C!!nologia - Instrumentos medievais de torturu. Imagem diYpoiiível ein: 
<W~.min~ut~t.com.b~/t~~tw~t/indux.lil. ALWNHII em: 07  cle meio do SfiOS. 



Balcão de estiramento = 

Figura 17 

Instrumento de suplício conhecido e utilizado pelos egípcios e babilônicos, o balcão de 

estiramento foi amplamente utilizado pela inquisição até o final do século XVIII. 

Juntamente com o pêndulo, era apetrecho fundamental em cada sala de tortura da inquisição, 

pois era de fácil fiincionamento e elevado nível de eficiência. A vítima era colocada de costas 

sobre o balcão, sendo os pés presos em dois anéis fixos e as mãos, estendidas por sobre a 

cabeça, eram amarradas por cordas que estavam ancoradas em um sistema de alavancas. Com 

poucas voltas dessa alavanca o corpo do supliciado já se encontrava esticado, causando dores 

severas à vítima. Prosseguindo no acionamento da alavanca, ocorria, progressivamente, o 

deslocamento do ombro e das articulações superiores, seguindo-se o desmembramento da 

coluna cervical e o rompimento da musculatura do abdômen e do peito. 

Antes da chegada da morte, o corpo do condenado chegava a ser estirado por até 30 cm. 

259 CTENTII.1. Torhim: instrumentos medievais, p.24 Texto adaptado com basc nesta obro. 
'" GENTII.1. Origens - História - Cronologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
w~~.minguta.com.br/tortura/index.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 



Figura i 8 

A invenção deste equipamento deu-se pelo italiano Ippolito Marsili que, encontrando-se 

horrorizado com as práticas cruéis executadas sobre os corpos das vítimas, idealizou um sistema 

em que fosse possível extrair-se a confissão com o mínimo sofrimento corporal. 

Prioritariamente, com o uso desta máquina, somente o sistema nervoso da vítima seria afetado, 

consistindo em mantê-la, prolongadamente, em uma posição desconfortável, que 

impossibilitasse o seu repouso. Basicamente, estava criado o suplício do sono. 

Contudo, o inventor tendo idealizado um sistema de tortura não tão cruel, esqueceu-se do 

maquiavelismo do ser humano que, de imediato, aprimorou o uso do equipamento, 

universalizando-o com a colocação do torturado despido sobre a ponta da pirâmide, amarrado 

Por iim complexo sistema de cordas que possibilitava subir o seu corpo a determinada altura e 

abaixá-lo violentamente, de forma que a ponta da pirâmide penetrasse no seu ânus, sob os 

testículos e sob o cóccix ou, no caso das mulheres, penetrasse no seu órgão sexual. Esse 

''I WNTTI.1. Torhim: instrumentos medievais, p.26. Tcxto ndnptndo com base ncstn obm. 
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procedimento era repetido inúmeras vezes até que o interrogador alcançasse o seu intento ou 

até que a vítima desmaiasse de dor quando, então, a operação era suspendida e retomada após a 
recuperação da consciência. 

FL. a 9  
Devido a estas alterações no uso do equipamenro &spertada, sobretudo na Alemanha, 
recebeu o nome de Berço de Judas (Judaswiege). 

262 GENTILI. Origens - História - Cronologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
< w & ! w w  tm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 



Esmaga seios 264 

Especialmente no século XV, a caça às bruxas se encontrava muito em evidência e, em 

conseqüência, foram desenvolvidos inúmeros instrumentos de tortura. A maioria fazia uso de 

fogo ou de ferros em brasa, justamente por acreditarem que, desta forma, os apetrechos seriam 

mais eficientes contra as forças demoníacas. Dentre estes, foi desenvolvido o esmaga seios, o 

qual, depois de ser incandescido nas quatro pontas, prestava-se a despedaçar os seios das 

suspeitas de bruxaria. 

Figura 20 

Por volta do ano 1700, em algumas regiões da França e da Alemanha, este instrumento recebeu 

o nome de tarântula ou de aranha espanhola e era usada nas bruxas e, também, nas meninas 

novas que tivessem filho e naquelas mulheres que tivessem praticado aborto voluntário. 

'6"CTEN~~~.1. %gens - História - mnologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagcm disponível cm: 
<w~~.minguta.com.br/tort~~a/index.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 
'64 GENfILI. iòrtum: instrumentos medievais, p.28. Texto adaptado com base nesta obra. 
265 GENfILI. Origens - História - Cbnologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
~~w.iniiiguta.coii~.br/lortura/iiidex.litini. Acesso em: 07 de iiiaio de 2002. 



Guilhotina 260267 

2m Figura 21 

A Revoliição Francesa apagou todos os 

rastros da tortura, mas deixoii em pé o 

patíbulo. '3 Única árvore que, como disse 

Victor Hugo, as revoluções não 

conseguem desarraigar". 

Através da atuação do filantropo e médico 

,Joseph-Ignace Ciiillotin, nascido em 

Saintes em 1738 e eleito para a Assembléia 

Nacional em 1789, foi proposto iim projeto 

de lei a regulamentar que todos os crimes 

de mesma natureza fossem yiinidos com o 

mesmo tipo de pena, independente da 

classe social do aiitor do delito. Ainda, no 

caso da aplicação da pena capital, ela 

deveria ser executada por "una máquina 

que decapita de forma indolora" 269 

No dia 3 de julho de 1791, o projeto apresentado por Giiilhotin foi aprovado e iniciou-se uma 

série de experiências com cadáveres tomados de um hospital público. A primeira dessas 

máquinas qiie decapitam sem dor foi colocada na Praça de Grève, em Paris, no dia 4 de abril de 

'"" (XKRASCO francês na ArqClia fala da qriilhotina qirnsr com t-nrinho. .Iorn:il O Fstndo de Sno I1:iiilo, 24 d~ 
sctcnibro de 2002, Caderno Internacional, p.A~:j. 1:ernand Mcyssoiiier, francês de 72 aiios é, t d v e ~ ,  uni dos carrascos 
vivos mais experientes. Morador do pitorescw vilarejo de Vontaine de Vaucluse, perlo dc Avignon, no sul da Iiraiiça, 
I'cni~ild acaricia amorosamente as vigas da madeira escura que contém a lâmina triangular, quc data da virada do 
k c ~ l o ,  cli~ciido, para quciii quiser ou\ir, que a guilliotiiia acarreta a r,ior31e irictis rxipiclci c, irlctib hitrrictrici, iicccssit'iiick) 
apenas de 3 segundos para a consumaçâo. Niiiguém está mais bem qualificado do que Mq~ssonier para explicar a 
macabra inccâiiica da geriiigoiip, pois, na função de carrasco, ele ajudou a decapitar mais de duzentos prisioncin~s 
na antiga colônia francesa da hrgL:lia. Ao descrever as suas f u n ~ k s ,  declara que frcqueiiteiiicnle cvnsistia em sequrur 
u c~bec;c< trxulu~~~erile yuu~ido c< [&,linu e s l u ~ u  cuiildo e que seyurur L ~ I I I U  wbeyu no lnoillerilo du li~orle, cuusu LOIIU 

tremenda impressao. Mcyssonicr apmndcu com scu pai, quc em o principal currmco na hrgklia c ajudou a montar ii 
gufihotina em várias prisões para execuções principalmente de muçulmanos sujeitos à lei francesri. 
'" ~ ~ N T 1 1 . 1 .  Torhtra: instnimentos medievais, p.30. Texto adaptado com base n ~ s t a  obra. 
268 Instrumentos Europos de tortura y pena capital desde lu Edad Media hasta e1 siglo XIX. Imagem disponível em: 
<~tt~~://houi~oua.trir,~~d.c~~~~~~ uillotihtm>. Acesso em: 03 de agosto de 2002. 
'"9 Instrumentos I;umpeos de tortura y pena capital desde lu Faad Media husta e1 siglo XIX. 1)isponívcl cni: 
~~~l~~://l>o~iri~~wi.~r~i~~~~~~.~~orr~/~~~iiiio~i.l~ir~i. Ac.cs\o ciii: 0:) dc c i p ~ > 4 ~ )  dc 2 0 0 2 .  
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1792 e no dia 25 do mesmo mês aconteceu a sua inauguração, com a decapitação do assaltante 

de diligências Nicola Giacomo Pellettieri. 

O primeiro instrumento degolador, fabricado por Tobias Schimidt, construtor de violinos, com 

base em projeto desenvolvido pela Academia Francesa dos Cirúrgicos, inicialmente foi 

denominado simplesmente como a máquina e depois da execução de Luis XVI e Maria 

Antonieta, no ano de 1793, ficou conhecida como la Louisiette ou le Louisonz7(), seildo que 

somente depois do ano de 1800 passou-se a usar o nome guilhotina, em homenagem ao seu 

idealizador legal. 

O seu emprego estendeu-se por diversos países, sendo que foi usada na França até o ano de 

1981, quando François Miterrand aboliu a pena de morte naquele país. 

-- 
27(J ir~~~~11117ClltoS ~ ~ ~ ~ p e o ~  de tortura y pena capital desde Ia Bdad Mcdici hasta e1 siglo XIX. Disporií\~cl rxiii: 

<hf~~://boannva.tri~od.coni/gililloti.l~t~~i>. Acesso eni: 03 dc agosto dc 2002. 



A Empalada 271 

Figura 22 

Encontrando-se esta tortura dentre os suplícios mais ferozes e bárbaros, foi empregada 

especialmente nos países do Oriente Médio, tendo sido pioneiros os reis Assírios-babilônicos. 

Com a sua popularização, passou a ser usada pelos turcos e, posteriormente, através destes, 

difundiu-se na Europa Medieval. 

Caracterizava-se por ser uma punição geralmente imposta aos prisioneiros capturados com 

armas na mão, onde as vítimas eram, primeiramente, desnudadas e, então, literalmente 

enfiadas de baixo para cima numa estaca pontiaguda, sendo deixadas sobre os muros dos 

castelos invadidos oii em frente às fortalezas assediadas, como forma de intimidação dos 

inimigos e dissuadir aqueles que desejavam o enfrentamento 

' 7 '  (;11Ni'II.I. 70rtum: instrumentos medievais, p.:p. Texto adaptado com base nesta obra. 
'"' CTIJWILI. Clrfqens - IIist&-ia - C!onologia - Instrumentos medievais de tortura. Iina~cin disponível ciii: 
<~~~..iiiiii~uta.c~~~~.b~/~or~ura/iiidex.litii~>. Acesso eili: 07 de rilaio de 2002. 



I Atroz era a agonia dos infelizes que sobrei?viam por diversos dias, até a chegada da morte, 

/ causada pela hemorragia. 

Cócegas espanholas m 

Figura 23 

Semelhante a um garfo enc~irvado, este instrumento milito difiindido na Penlnsiila Ibbrica, no 
período de 1300 a 1700, era empregado para se reduzir a tiras quaisquer paites dos corpos dos 
interrogados. 

- -- - . -- 

" ' ( ;I'.NI'I 1 . I .  ',i)rti,>ur: instritmc.ntr,s mc.<l;c~i p.:):). 'I'<-xto riciriptcicio <'oin hiisl- l l <~s l i i  olwfi. 
c.eNnu. origens - I ~ i s l ~ r i u  - ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ~  - Instrumentos meáiewis de tortulu. Imayrni Jispu~iivcl cin: 

<w~.min~uta.com.br/tOrtUTa/index.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 



Servia também para arrastar as vitimas em frente aos tribunais, sem tocá-las com as mãos, uma 

vez que, devido às péssimas condições carcerárias, os prisioneiros eram sujos e portadores de 

diversas doenças e infecções. 

" 5  hstrumentoS F l rmpm de tortura y pena capital dcsdc la Fdad Mcdia hasta c1 siqb XIX. Imnpcm disponi\rl rm: 
< htt~://boanova.tri~od.com/~arras.htm>. Acesso em: 03 de agosto de 2002. 



Esmaga polegar 276 

Este instnimento era usado como 

alternativa às principais torturas ou 

antes de começar as mesmas. Neste 

caso, o supliciado sofria mutilação do 

polegar, simplesmente com alguns 

apertos de parafuso. 

Demasiadamente utilizado no período 

de i300 a 1700, principalmente na 

Alemanha e Itália do Norte, causava 

dores fortíssimas e possibilitava a 

rápida obtenção de delações, 

informações ou confissões dos delitos, 

estes muitas vezes não cometidos. 

. .- 

Figura 26 

276 ~ E N T I I J .  Tortum: instrumentos medievais, p.36. Texto adaptado com bosc nesta obra. 
GENTILI. Oriaens - História - Cronologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 

<ww~.mi-uta.co&.br/torturB/index.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 
27R Instrumentos Europeos de tortum y pena capital desde la Edad Media hasta e1 siglo X1X. Imagem disponível em: 
~ ~ ~ ~ l p : / / ~ ~ o u ~ i o t ~ c ~ . l ~ ' i ~ ~ c ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ( ~ ( ( ~ ~ ~ , ~ ~ r > .  ~ c e s o  on: O:{ de uyoulo de 3002. 



A luxação ou deslocamento do ombro era um 

dos tantos suplicios preliminares à tortura 

propriamente dita. Entre os sistemas 

desenvolvidos para causar tais males, o 

Pêndulo era o mais simples e eficaz. 

Era o sistema de tortura mais comum na 

Idade Média e encontrado em todos os 

tribunais ou castelos. 

Em inúmeras gravuras, que reproduzem momentos de interrogatório nos locais secretos de 

atuação da inquisição, pode-se notar o uso do Pêndulo, onde a vitima era pendurada com os 

braços voltados para trás e, através de um sistema de roldana acoplado a cordas, levantava-se a 
vitima do chão. Para agravar o quadro, muitas vezes fazia-se uso de pesos que eram amarrados 

aos pés do torturado. 

- 

279 íXNTIL1. Tortum: instrumentos medievais, p.37. Texto adaptado com base nesta obra. 



Figura 28 

' 0  GENTIu. origens - História - mnologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
<w~~.min~ut~.~~~.b~/tort~~a/indar..htm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. . . 
"' VALOIS. Inauid&m. Disp~nívei em: c-&peaa/m>. AWW em: 03 de - 
julho de 2002. 



Esmaga joelhos 

Figura 29 

Tortura muito aplicada na Ásia, principalmente no Sião, esteve presente até o começo do século 

X IX. 

Costumava-se reservar o esmaga joelhos aos ladrões e enganadores, porém, aos homicidas 

também se aplicava, preliminarmente, a execiição por decapitação. 

O procedimento de uso era simples, bastando enfiar o equipamento na altura dos joelhos da 

vítima e, vagarosamente, iniciar o aperto das porcas. Consequentemente, as lâminas vão 

penetrando até que ocorra o despedaçamento total das suas rótulas. Este procedimento podia 

ser repetido iní~meras vezes. 

''2 G~WKI'T. firhrm: instrirmc.ntos mcdicuczis, p.,qH. Texto ad~ptndo com base iicitci o b ~ i .  
G(tEN?.II,I. Origens - Histhria - cronologia - Instrumentos medievais de torturu. Imagem disponível em: 

<W~w.min~ul~.co~.b~/l~>rt~u/in&x.hlrn>. Accsso em: 07 de mtiio ík 2002.  



Cadeira das B r u ~ a ~  284 

Figura 30 

Aos hereges e, principalmente, às mulheres suspeitas de bruxaria, era reservado o assento numa 

enorme cadeira. Contudo, a pessoa era presa de cabeça para baixo, permanecendo nessa 

desconfortável posição por longos períodos de tempo, o que, fatalmente, acarretava-lhe dores 

atrozes nas costas. 

Encontrando-se desorientada e aterrorizada, a situação ainda possibilitava a fácil imposição de 

uma interminável gama de tormentos, conforme a criatividade do Inquisidor. 

284 CrENTII.1. Tortum: instrumentos medievais, p.39. Texto adaptado com base ncsta abra. 
2R5 GENTILI. Origens - História - Cronologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
~ww~.min~uta.com.br/tort~a/index.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 



I Serrote 2.6 
I 

Neste instrumento particularmente cruel de tortura e morte, 

o condenado era amarrado de cabeça para baixo e o carrasco 

iniciava por serra-lo no sentido da virilha à cabeça. 

Maquiavelicamente, invertia-se a posição da vítima para que 

fosse assegurada suficiente oxigenação do cérebro, 

impedindo assim que a hemorragia fosse muito forte e 

rápida. 

Agindo dessa forma, a vítima permanecia consciente e sofrendo até que, geralmente, o serrote 

alcançasse a altura do umbigo, sendo relatados alguns casos do princípio do século XIX, em que 

se chegou até a região peitoral, antes da vítima entrar em estado de inconsciênciazm. 

Na Espanha o serrote foi um meio de execução militar desde o fim do século XVIII. Na 

Catalunha, durante a Guerra da Independência (1808-i814), os soldados submeteram centenas 

de oficiais franceses, espanhóis e ingleses ao suplício do serrote. Na França o serrote foi 

utilizado nas bruxas suspeitas de terem sido engravidadas por S a t a n á ~ . ~ ~ 9  

CTENT1I.I. Torhtra: inshrtmcntos mcdicvais, p.40 Texto ndnptndo com bnsc ncsta ~ b m .  
2R7 GENTILI. Origens - História - Chnologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
<www.minauta.com.br/tortura/index.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 

Instrumentos Eumpeos de tortura y pena @tal desde la Edad Media hasta e1 siglo XIX. Disponível em: 
<h~l~://boanoua.h*i~d.~om/sierr(~.htm>.  cesso em: 03 de agosto de 2002. 
289 rnstrurnentos Europeos de tortura y pena capital desde la Edad Media hasta e1 siglo XIX. Disponível em: 
<httr>://boanova.&d.~~m/~em.hhn>.  cesso em: 03 de agasto de 2002- 
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Figura 32 

Forquilha do herege 291 

292 

mJura 33 

i 
Ao herege era reservado um tratamento 

~n~f77~rnento~ E u v o s  de tortura y pena capital desde la Edad Media hasta c1 siglo XIX. Tmngcm disponível em: 
<htt~://boanova.tri~od.~~m/siem.htm>. Acesso em: 03 de agosto de 2002. 
29' GEbrl.1~1. i.ortum: instrumentos medievais, p.41. Texto adaptado com base nesta obra. 
292 GEN~LI .  Origens - História - C!nologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
<~~~~~.i~~iiautU.com.br/~or~wa/íi~dc~Xl~t~~~> Acesso cin: 07 dc maio de 2002. 
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A Inquisição, principalmente Espanhola, apresentou atos de extrema crueldade e todos os 

instrumentos de tortura não eram, senão que a antecâmara da condenação capital. 

Dentre esses instrumentos de crueldade, no período de i200 a 1600 d.C., encontra-se a 

forquilha, que possuía quatro pontas afiadíssimas e era encravada profundamente na área 

abaixo do queixo e sobre o esterno no tórax. Presa com um colar envolto no pescoço, as pontas 

penetravam na carne causando tormentos muito fortes e evitando qualquer movimento da 

cabeça, porém, permitindo somente que a vítima emitisse murmúrios muito baixos, quase 

inaudíveis. 

Não era usada para obter confissões, mas era considerada uma penitência antes da morte, a qual 

o herege, sem escapatória, era destinado. 

"24 T n s t r c ~ r n ~ ~ t ~ ~  Erlropeos de tortura y pena capital dcsde la Fdad Media hasta e1 siglo XIX. Imngcm disponível cm: 
<h~~~://boanou~.tri~od.com/ho~uila.htm >. Acesso em: 03 de agosto de 2002. 



O Machado .94 

Conhecido desde a antiguidade, o machado é o instrumento capital mais usado em todas as 

partes do mundo. 

Na idade média, por causa da imposição de uma morte rápida e piedosa, reservava-se o seu uso 

exclusivamente para as pessoas pertencentes à nobreza, enquanto os demais eram justiçados 

com procedimentos que comportavam longas agonias. 

Fazendo uso deste instrumento, foi executado, na cidade de Paris, no ano de 1477, Jacques 

D'Armagnac, duque de Nemours, pela prática de delitos de lesa maestá. Durante a execução, os 

seus familiares foram impingidos a permanecerem sob o palco de execução, a fim de serem 

banhados pelo sangue do traidor. 

De igual forma, foram executados, no ano de 1535, João Fisher, bispo de Rechester e ~ o m á s  

Moro, ambos por terem recusado submissão ao sistema governante. 

'O4 ((:FN7'11.1. 'Ihrhtm: instrumentos medievais, p.43. Texto ndnptndo com bn.w ncsta obra. 
GENTILI. Origens - História - Crr>nologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 

<~ .minnuta .com.br / to r tw~ /index.htm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 



Cadeira de Inquisição 296 

Figura 36 

Considerado como instrumento básico de interrogatório, a cadeira de inqiiisição foi amplamente 

usada nas sessões de tortiira realizadas por toda a Eiiropa Central, especialmente em 
Niirembergiie, onde permaneceii operante até 1846. 

A forma de funcionamento era simples e prática, consistindo na amarração do réli nii na 

cadeira. Como era constriiída com diversas agiilhas e pontas de madeira, qiialqiier mínimo 
movimento acarretava a penetração das mesmas no corpo da vítima, o qiie caiisava violento 
~ol'i.imcnto. 

A humanidade conheceu outras versões da cadeira, especialmente iima cujo assento foi 
constriiído em ferro, qiie podia ser aqiiecido até ficar em brasas. 



No Castelo de San Leo, próximo da cidade italiana de Rímini, usado como residência oficial do 

Papa, foi encontrada, no ano de 1848, uma cadeira construída com i606 pontas de madeira e 23 

de ferro. Neste apetrecho, antes de sua morte, teria sido interrogado o célebre mago Caliostro, 

que com os seus poderes extraordinários conquistou todas as cortes reinantes da Eiiropa. 

''I7 (;liWl'll.l. Oriclcns - [fistbrin - ('w>noloqi<~ - Instr<tmc*ntos mc.dicsi><zis <i<' tortrircc. Ini:ia<~ni cji.;ponÍ\<-l ( ~ t i l :  

< ~ . ~ i ~ i ~ u t a . c o m . b r / t o r t w a / i n d e ~ . h t n ~ > .  Acesso em: 07 de maio de 2002. 
"'"Cncyclopa&ia Britannica do Brasil Publicações Ltda - Enciclopédia Uetr6nica Barsu. Vcrbelc: 'l'ortuni. 
'" Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicaçòes I.tda - Enciclop6dia aetr6nica Barsa. Verbete: 'I'«rt~m. 



Cinto de castidade masculino ~ O O  

Menos famosos do que o cinto de castidade feminino, o cinto masculino era usado pelos 

I escravos que serviam nos castelos e servia para impedir que os mesmos estuprassem as 
I 

, mulheres ou mesmo que as senhoras traíssem seus maridos com jovens ajudantes e escravos. 
I 

i 

Foi muito utilizado na tardia Idade Média, especialmente na época da decadência da nobreza, na 

Itália, França e Península Ibérica. 

"'" (:RNI'II.1. 'royhtm: inspiimcntos medievais, p.48. Texto ndnptndo com bnsc iirstn obrn. 
'3"' GENTILI. Origens - História - Cronologia - Insirurnentos medievais de tortura Imagem disponível em: 
<www.min~ut~.~~.b~/tort-/ index.hm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 



i 1 Cinto de castidade feminino 3 0 ~  

I Criou-se um grande mito sobre este apetrecho, 

1 sendo que a opinião tradicional formou-se no 

1 sentido de que o cinturáo de castidade era usado 

I para garantir a fidelidade das esposas durante as 

1 longas ausencias dos seus maridos, sobmudo, 

I daqueles cruzados que partiam para combater na 

Terra Santa. 

Esse conhecimento popular mostrou-se inverídico 

e impossível de acontecer, pois uma vez que a 

mulher iniciasse o uso do cinto de castidade, por 

longo período de tempo, brevemente perderia a 

sua vida, por causa das infecções que a 

acometeriam, ocasionadas pelo acúmulo de substâncias tóxicas nas regiões genitais. Ainda, não 

é possível deixar de mencionar o surgimento de feridas e ulcerações provocadas pelo contato 

permanente da pele com o ferro. 

Na realidade, utilizava-se o cinturão como uma barreira frágil, porém eficiente, contra as 

violações sexuais que poderiam ocorrer em determinadas e específicas situações, como no caso 

da mulher, por necessidade, ter que repousar em um aquartelamento de soldados ou em uma 

pousada qualquer encontrada no meio de uma viagem. 

I Através de relatos passados por gerações, sabe-se que algumas mulheres faziam uso do cinto de 

castidade por vontade própria, a fim de proteger a sua honra contra os ataques sexuais. 

Dentro desse contexto, poder-se-ia questionar se o cinto de castidade, na verdade, é um 

instrumento de tortura. A resposta é inequívoca, posto que a imposição forçada da vontade do 

marido para que a mulher faça algo, em qualquer tempo, sempre se constituir& um ultraje ao 

seu corpo e ao seu espírito, caracterizando-se como um tormento. 

'O2 ~nstmmentos Eumpeos de tortura y pena capital desde la Edad Media hasta e1 siglo XIX. Disponível cm: 
< h ~ t ~ : / / b o ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ / d d a d . h t m >  . Acesso em: 03 de agosto de 2002. Texto adaptado com base nesta obra 
original em esphol.  
303 Instrumentos E u v o s  de tortura y pena capital desde la Edad Media hasta e1 siglo XIX. Imagem disponível em: 
<1lLL~://boanovu.tri~od.~1n/cu~ti&d.htm>. Acesso em: 03 de agosto de 2002. 



Armas em Hwtes  304 

305 Fig~ra 41 

Diferenciando-se das armas tradicionais, que buscavam 
a ofensa à integridade física do oponente, estes 

instrumentos destinavam-se tão somente ao trato de 

prisioneiros já subjugados e desarmados. 

A arma mais conhecida era o agarra pescoço, que servia 

para manter distância do prisioneiro, quando de sua 
condução. Mantinha-se o apetrecho encostado na nuca 

de quem era conduzido e, diante de qualquer ameaça de 

fuga ou reação, empurrava-se a arma, cujas lâminas dispostas causavam ferimento mortal. 

Figura 42 

Instrumentos indispensáveis a qualquer 

sessão de interrogatório, 

preferencialmente 

incandescidos, o que 

vítimas dores ainda 

mutilações atrozes. 

As pinças destinavam-se 

as pinças e alicates, 

eram usados 
proporcionava às 

mais incriveis e 

ao estraçalhamento 

/ das pontas do seio e das unhas enquanto que, por sua vez, os alicates tubulares eram utilizados 

no desmembramento dos órgãos genitais masculinos. 

304 GENTILI. Torium: instrumentos medievais, p.55. Texto adaptado com base nesta obnt 
305 GENTILI. Wgens - História - Cronologia - Imtnrmentos medievais de torium. Imagem disponível em: 
<~.mineuta.com.br/tortwp8/index.htm>. Acesao em: 07 de maio de 2002. 
306 GENTILI. ~ortum: instrumentos medievais, p.56. Texto adaptado com base nesta obra. 

GENTILI. Origens - História - C'ronologia - Instrumentos medievais de tortura. Iniagem disp~iivel cin: 
<m.minnuta.com.br/tortm/indexhtm>. Acesso em: 07 de maio de 2002. 



Até a metade do século XIX foi muito empregado um outro sistema de punição, conhecido como 

a marca incandescente, onde se imprimia no rosto dos vagabundos, ciganos e blasfemadores, a 

ferro quente, uma marca que os acompanhava até os fins de seus dias. 

A Roda de Despedaçamento 

I Duas formas distintas, porém igualmente cruéis, eram 

I reservadas para uso da roda de despedaçamento. Em 

ambas o torturado era amarrado com as costas 

voltadas para a face externa da roda. 

A diferença repousava no fato de que sob a roda, 

numa primeira situação, colocavam-se brasas 

incandescentes e, enquanto o verdugo girava 

lentamente a roda, a vítima ia padecendo sob a ação 

do fogo, praticamente assada. 

Numa outra situação, invés de brasas incandescentes, 

sob a roda eram colocados agulhões de madeira, 

sendo que o corpo ao ser girado, devagar e continuamente, era arranhado, estraçalhando-se as 

carnes. 

Este suplício esteve em voga no período de 1100 a 1700 d.C., especialmente na lnglaterra, 

Holanda e Alemanha. 

(~I!NI'T1.1. mrhim: instnimentos rncdicvais, p.58. Texto adaptado com busc ncsTa ohni. 
'"WGENI'II,I. Origens - HistÓriu - Chnologia - 1nsh.umentos medievais de tortura. Imagem disponível ein: 
< W ~ . m i n ~ u t ~ . ~ ~ ~ . b ~ / t o ~ t ~ a / i n d e x . h t m > .  Aeesso cm: 07 de maio dc 2002. 



Mesa de Evisceração 311 

Nesta forma de siiplício capital, o 

condenado era colocado deitado 

sobre a mesa de evisceração e preso 

por anilhas. 

Nessa posição, a vítima tinha o seu 

estômago aberto pela ação de lima 

lâmina e, então, o verdugo prendia 

as suas vísceras com iim pequeno 

gancho. Acionando lentamente a 

roda do equipamento, os ganchos iam sendo recolhidos e as vísceras presas iam sendo piixadas 

para fora do corpo. Somente depois de muitas horas, ocorria O falecimento do siipliciado. 

"" vAIf>is ~ ~ ~ ~ , i ~ i @ ~ .  nisponi\Tl em: ~httn://irw~v.intcmcd.mm.h~/~rn1~i~/pcnn/inaui~2~h~. Accsm cm: o,; <Ir  
.iulli» de 2002. Imagem de um intemgatóI-io-sob a t o f i m  da roda do despedaçoiiienio. '" ( ; E N ~ ~ L I .  ybrtuK1: inslrumentos medievais, p.59. Texto adaptado com base ncsla obni. 
''I2 c ; a N i ~ ~ l .  origens - ~ i ~ ~ ~ n ~  - ~ r o ~ ~ / ~ g i a  - instrumentos medievais de torturu. Imagem dispoiiivcl ciii: 
<I%\% \ ~ . 1 1 1 i ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ ~ / i ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ .  ACCSO ~111: 07 de lllui~ C1C> ZOO:!. 



Cadeira de garroteamento 313 

314 

Figura 46 
Muito embora este sistema de tortura provocasse 

uma morte lenta, era considerado piedoso, 

reservado somente para um grupo seleto que assim 

escaparia da morte na fogueira. 

No momento da execução, a vítima era colocada 

sentada na cadeira e tinha o seu pescoço preso por 

uma coleira, que ainda servia para mantê-lo fixo e na direção da ponta do parafuso. 

Dessa forma, o executor iniciava o rosqueamento do parafuso e a ponta ia penetrando, 

vagarosamente, na nuca do indivíduo, terminando por matá-lo. 

Esmaga Cabeça 315 

316 Figura47 

Este instrumento, do qual se tem noticia já na 

Idade Média, parece que gozava de boa estima 

especialmente na Alemanha do Norte. 

O funcionamento do equipamento é 
extremamente simples, bastando colocar o 
queixo da pessoa sobre a barra inferior e depois, 

por açáo da rosca, abaixar a calota sobre sua 

cabeça. 

313 PINTO O santo da ~ ~ ~ ~ f ~ i p " .  ~ i s ~ n i w l  em: ~~.nethistorul.com/hL/2o/hrii.shmil,. Acesso em: 
olde julho de 2002. Texto adaptado com base nesta obra. 

'I4 Disponível em: <h -//>. : www. Acesso em: 15 de julho de 2002. 

~ ' W ~ ~ I I , ~ .  ~ ~ ~ t ~ ~ ~ :  iiistrumentos p.60 Texto iiduptiido com b ~ s c  ncslu o b ~ .  
u6 GENTILI. Origens - História - ~ ~ ~ ~ o l o g i a  - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponíwl em: 
<WW~.mirip;~t~.~~~.b~/t~*~~/~d~.htm> Acesso em: 07 de maio de 2002. 
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Após alguns poucos apertos da rosca, já era possível obter-se os primeiros resultados, com o 
despedaçamento dos alvéolos dentais e das mandíbulas, advindo, posteriormente, o 

rompimento da caixa craniana, com a conseqüente saída da massa cerebral. 

Modernamente, alguns países ainda fazem uso do esmaga cabeça, porém, com alguns 

aperfeiçoamentos, como a colocação de materiais macios para proteger a calota e a barra, 

evitando-se, assim, a ocorrência de marcas visiveis na pele. 
b 

Açoite de ferro 317 

Figura 48 

Verdadeiramente considerados mais como armas de guerra do que instrumentos de tortura, os 
I 

açoites de ferro eram usados pelos cavaleiros da idade média para golpear os cavalos dos 

inimigos ou para desarmá-los de suas espadas. 

Ao término da batalha, a bola de ferro era usada para matar os inimigos que se encontravam 

feridos no campo. 

Juntamente, com a espada e a lança, a bola de ferro compunha o conjunto de armas usadas nos 

torneios entre cavaleiros. 

"I7 GENT11.1. Tortum: instrumentos medievais, p.62. Texto adaptado com base nestn obra. 
3'R GENTILI. origens - História - Cronologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
<~.mineuta.com.br/tofiura/index.htm>. A ~ S S O  em: 07 de maio de 2002. 



Este aparelho foi inventado na Itália, por volta do ano de 1500 d.C. e seu funcionamento 

consistia em deitar a vítima de costas e prender os seus braços e pernas em extremidades 

opostas. 

Através de um sistema de engrenagens, acionado pela roda, o corpo da vítima era distendido ao 

máximo que ela conseguisse suportar. 

Nessa posição permanecia por longa jornada, lembrando-se que, para piorar o quadro, na parte 

central do aparelho existiam arestas cujo objetivo era o de rasgar a carne do torturado. 

9'9 PINTO. O Santo ofício da hquigção. Disponível em: <www.nethistoria.com/hgl2o~h~11.sht~>. Acesso cm: 
Olde julho de 2002. Texto adaptado com beise nesta obra. 
320 Disponível em: ~http://www.dimensiona~.com/-randl/ra~ki~.htm>. Acesso em: 15 de julho de 2002. 



I j Caixinha para as mãos 

Este equipamento foi amplamente utilizado pelos Tribunais existentes no século XV~II, corno 

meio de punição para aqueles autores de pequenos furtos. 

A pena era aplicada colocando-se a mão do delinquente - geralmente a direita - dentro da 

máquina.  pós alguns giros do mecanismo, o membro era ferido pelos pregos. Como resultado, 

além das fortes dores, a mão do condenado, usualmente permanecia inutilizada. 

"' mNTIL.1. Tortum: instrumentos medievais, p.63. Texto adaptado com base nesta obra. 
322 GENTIU. mgens - História - hnologia - Instrumentos medievais de tortura. Imagem disponível em: 
< w w w . m i n ~ ~ t a . ~ ~ . b ~ / t ~ ~ t ~ / i ~ d ~ . h t m > .  Acesso em: 07 de maio de 2002. 



Tronco 3 ~ 3  

Estrategicamente colocados em locais de grande concentração de público, como nos mercados 

oii nas entradas das cidades, o tronco, juntamente com outros instrumentos, como a berlinda e 

as máscaras da infâmia, faziam parte de uma série de prinições corporais a vítima e que se 

prestavam igualmente a servir como desestimulo aos demais. 

Estes sistemas visavam, sobretudo, a defesa da comunidade contra as intempéries dos 

irregulares. 

(:~<NI'I 1.1. ~ ~ r t r i m :  instritm<.nlr>s mcadjcvnis, p.64. 'l'cxto adaptado coin h:isr ncitn ohni. 
""ENTILI. o~~~~~ - flistória - ~ ~ ~ n o l o g i u  - Instrumentos medievais de tortura. Initigeni disponível em: 
<WW~.mi~~~t~.~~~.b~/t~~t~~/i~&.htm>. Aecsso cm: 07 de maio dc 2002. 



Os Autos de Fé 

Encerrada a instmção processual, chegava-se ao momento da pronunciação da sentença do 

acusado. Por determinação do Papa Bonifácio 111, nenhuma sentença podia ser proclamada sem 
o concurso do Bispo da diocese em que se encontrava instalado o tribunal inq~isitorial.3~~ 

Além destes, normalmente participavam das sessões de julgamentos, diversos conselheiros, em 

número que variava de dois a vinte, com competência exclusivamente consultiva. O conselho 

geral, que chegava a funcionar com até quarenta pessoas, compunha-se ainda de jurisconsultos, 

religiosos e convidados especiais do inquisidor. Cada um deles recebia um sumário do processo 

para analisar, sendo que, ao final, anunciavam a sua opinião, a qual podia ou não ser acatada 

pelo Bispo e pelo Inquisidor, a quem cabiam a decisão final.327 

Assim se procedia com cada uma das acusações até que todos OS acusados fossem julgados. 

T5 VAIIOIS. Inqufsição. ~ i ~ ~ ~ ~ í v ~ ]  em: <ht~://www.intemext.~~~~d~~~~n~/in~uisl.htm. Acesso cm: 0.7 de 
~ulho de 2002. Imagem do Tribunal do Santo Ofício instalado em Goa. 
326 'LEWAS. A Inquisição, p. 41. 
327 TESTAS. A inquisição, p. 41. 
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Segundo as normas procedimentais, as sentenças deviam ser proferidas em atos solenes que 

contassem com a participação maciça dos moradores da região. Essa sessão pública chamada de 

sermão geral ou, para os espanhóis, auto-de-fé, segundo as palavras de um inquisidor, 

encontradas no livro de Henry Kamen328, servia para "lembrar que o objetivo principal do 

julgamento e eexcução não é salvar a alma do acusado, mas alcançar o bem público e impor 

medo aos outros. ". 

Com esse intuito de incutir temor nos habitantes ameaçados pela praga da heresia, precedia-se à 

realização de cada auto-de-fé, uma portentosa divulgação, conclamando a todos os fiéis que 

comparecessem na data marcada, geralmente aos domingos, para que todos pudessem ver in 

loco o que aconteceria com eles próprios se tivessem comportamento diverso do preconizado 

pela Igreja. 

Inúmeras vezes a comunidade foi convocada para acompanhar a destruição de objetos, 

especialmente obras impressas, considerados perniciosos ao cristianismo. Dentre estas 

oportunidades, o dominicano Gironamo Savonarola (1452-1498), no ano de 1494, assim que 

assumiu a função de Inquisidor em Florença, promoveu um auto-de-fé que destruiu diversas 

obras de arte do renascimento, livros e demais objetos considerados sacrílegos aos olhos de 

Deus. 329 

Logo nas primeiras horas do dia marcado, uma multidão de pessoas já buscava um lugar que 

lhes possibilitasse excelente vista para o estrado onde se colocariam as autoridades e expostos os 

penitenciados. Iniciava-se a cerimônia com a procissão dos flagelantes, onde seguia na frente o 

estandarte de São Pedra Mártir e os freis dominicanos e, servindo de escolta, os familiares da 

inquisição, entre os quais encontravam-se as maiores autoridades seculares e temporais da 

região. Seguiam-lhes o alcaide dos cárceres Secretos, Com a sua insígnia e, na sequência, todos 

os penitentes descalços e cada um acompanhado de um ou dois membros de sua respectiva 

família.330 

Ao chegarem no local marcado, o próprio Inquisidor-mar iniciava um sermão onde concitava as 

autoridades a renovarem as juras de obediência à Igreja e seguia-se a publicação das sentenças, 

328 BAIGENT. A ~ ~ ~ ~ j ~ j ~ ~ ~ ,  p.85, KAMEN, Henry. The Spanjsh I n q ~ i ~ j t i o ~ ,  Londres, 1977. p.174. 
"2" PINTO. O santo ofício da Inqujsjçjo. ~ i ~ ~ o n í v c l  em: <wwv.nethistoria.com/hg/20/h~ll.shtn~l Acesso em: 
Oldejulho de 2002. 
330 PERES. A I ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ G ~  e os /nstrun~cntos dc tortura da idade nlddia, p.135. 



primeiramente enunciando-se os indultos concedidos e, posteriormente, enumeradas as sanções 

contra os hereges, das mais leves às mais terríveis.33' 

Figura 54 

'" TESTAS. A Inquisição, p.41. 

332 PIWo. O Santo O@ da Inquisiç&. Diponível em: <xnvv.nethLstoriamm/ha/20/~11.shmil>. Acesso em: 
?de julho de 2002. AutOde-fé realizado no Terreiro do Paço, em 1741, em Lisboa. A rnnskuçk) ao fundo é 
Justamente o pláoio mal po*uguês, antes do temmoto de 1755 que o deamiu. 

3% PINTO. O santo o+ da hqUkiç&. Disponível em: <~Lnethir*oria.com/hg/20/hg11.s~>. Acesso em: 
oide julho de 2002. pmis~o dos hereges que se destinavam ao Auto-de-fé, realimdo na Cidade de Iisboa, no .século 
XVIII. 



Uma gama bastante ampla de penas era aplicada aos hereges condenados, podendo iniciar-se 

com uma simples imposiç80 de penitenciar-se e estender-se, escalonadamente, ate a aplicação 

da pena capital, através da morte pelas chamas da fogueira. 
.- 

Sonia Bekmezian334 descreve da seguinte forma o rol das penas usualmente aplicadas nos 

processos inquisitoriais: 

"Ao ligeiramente culpado, o inquisidor prescrevia práticas piedosas que 

podiam estender-se do jejum à peregrinação - dentro do pajs, pela Europa ou 

à Terra Santa -, passando pelos sinais exteriores de penitência, como roupas 

cobertas de sinais de infamia (para os pecadores arrependidos, OS 

caluniadores e perjuros). 

A prisão constituía um meio para o penitente obter o perdão de seus crimes, 

oferecendo vãrios regimes, conforme a gravidade das faltas cometidas. A 

prisão temporal destinava-se àqueles que fizeram sua conflssáo durante o 

tempo de graça. Os hereges convertidos eram encerrados entre muros 

estreitos335 ou muros amplos336, ou seja, num calabouço obscuro ou num 

regime mais ameno com permissão de saídas e visitas. 

A pena de morte, a fogueira, reservava-se aos hereges empedernidos e aos 

relapsos. Não era tão frequentemente aplicada quanto se crê e sempre se 

acompanhava do confisco total dos bens. " 

Os hereges condenados à morte vestiam-se com um samarra pintada com desenhos do fogo que 

os haveria de consumir em breve tempo337. Enquanto lhes era lida a sentença, deveriam 

permanecer em pé, ao lado dos familiares, com 0s braços estendidos para cima segurando uma 

vela acesa. Lidas as culpas e suas sentenças, todos 0s condenados eram relaxados a justiça 

334 BEKMEZIAN. A Inquisição, p.1156. 
335 TESTAS. A Inquisjção, p.43. "0 murus strictus - a parede estreita - consistia na detenção num 'cárcere'obscuro. 
Os Condenados eram acorrentados e, por vezes, presos asparedes do CdrCere. Este úitjmo refinamento de crueldade 
Sancionava os que náo tinham confessado completamente a verdade ou tinham tentado evadir-se. Naturalmente, 

era negadÒgualquer direito de visita.". 
336 TESTAS. A Inquisjção, p.43. "0 murus largus - a parede larga - submetia OS prisioneiros a um regime mais 
liberal, poispodiam fazer exercjcjos e manter contatos com o exterior. Por vezes, algumas penas eram comutadas e 
chegava mesmo a acontecer serem 0s presos autorizados a deixarem a cela, por tempo determinado, para tratarem 
Um membro da sua famjlia. As mulheresgrá~idas obtinham, também uma licença. . 
337 PEREs. A Inquisição e 0s instrumentos de tortura da idade média, p.135-139. A samarra era um traje penitcncial 
em saco, na forma de uma camisola comprida que possui lugar Para Passar a cabeça e, de compriiiiento, chega quase 
aos pés. 
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secular, através da entrega de cada um ao Oficial corregedor, acompanhados de uma carta 

lacrada. 

Sendo conduzidos . .. ao local da execução, onde se encontravam os juízes seculares, Ihes era 

perguntado sob que lei gostariam de morrer. Caso desejassem morrer sob a lei de Jesus Cristo, 

seriam, primeiramente, garroteados e depois lançados à fogueira. Esta era considerada uma 

morte piedosa aos cristãos. Caso manifestassem interesse em morrer sob a lei de Moisés, no 

caso dos judeus, ou sob qualquer outra lei, eram queimados em vida.338 

Vários casos são conhecidos de pessoas que somente tiveram os seus atos heréticos descobertos 

depois de mortos. Nestas situações, subsistindo a suspeita, o santo Ofício instaurava um 

processo durante o qual os familiares podiam defender a memória do falecid033~. Caso a culpa 

fosse comprovada, determinava-se a exumação dos restos mortais que eram envoltos na 
samarra e conduzidos nos autos-de-fé, onde eram igualmente submetidos à fogueira. 

Vale citar o caso do teólogo protestante John Wyclif, morto no ano de 1384, que foi acusado de 

heresia pelos tribunais inquisitoriais ingleses, por ter traduzido para a língua inglesa, partes da 

Bíblia. Muito embora já tivessem decorrido mais de trinta anos da data de sua morte, a Igreja 

Católica, em decisão proferida no ano de 1415, durante O Concílio de Constança, determinou por 

bem exumar a assada de John Wyclif e lançá-la à fogueira, onde foi consumida pelas chamas.340 

Outro caso bastante conhecido encontra-se relatado por Eymerich, no próprio Manual dos 
I Inquisidores341, onde, na cidade francesa de Bélziers, determinou-se que os ossos do Frei Pedra 

João, da Ordem dos Franciscanos menores, fossem desenterrados, quebrados e, depois, os 

pedaços lançados na fogueira.342 

PERES. A Inqujsiçáo e 0s instrumentos de tortilra da idade média, P.141. 
339 TESTAS. A Inquisição, p.45. 
340 PINTO, O santo oficio da Inqujsj@. Disponível em: <www.nethistoria.com/hP/20/hell.shtml>. Acesso em: 
Olde julho de 2002. 
34' EYMERIcH. Manual dos Inquisidores, p. 45-46. 
342 EYMERICH. Manual dos Inquisfdores, p. 196. " . % ,  depois da morte, aparecer a l g u h  dizendo que Fulano era 
hrrcgc "11 cxco,17i,nga~o, cxiima-sc o corpo e cremam-se 0s o.T.qos, tomando bastante roidado para nao crcr>lor 
Jirnto OS ossos de cat~ljcos horlcstos. A seguir, faz-se a consagração do local~rofanado pela p~.cso~ça do cadzlvcr & 
um herege. 



Desta forma, OS autosde-fç torndrn-se cerim8nlas imprrsdonmtement:e populw, 
acompanhadas por famíiias inteiras, formadas por p d m  de todas as idades, em uma clara 
demonstração de apreço com a desgraça de seus semelhantes. 

343 VALOIS. Inqufsição. Dispodvel em: <d uisl.ht~>. Acesso em 03 de 
julho de 2002. ~ u t o  de fé em Goa - - - -. - - - - 

344 Dispodvel em: c . Accraw> em: 21 de abrii de 1999. 
Re~rodução da pu b de 1612. 
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Era uma época de escuridão e intransighcia, onde o milagre da vida humana parda ser . 
totalmente ignorado. 

Sempre que se propõe o debate sobre o Santo Oficio da Inquisição, torna-nos B mente os flqelos 

cometidos durante o período em que esteve vigente na Espaha. Particularmente nesse Estado, 

a Inquisição espanhola apresentou caracterfsticas prbprias e, por isso, mais que uma 

continuação da decadente Inquisição medieval, constituiu uma nova instituição, a qual 

encontrou um campo fértil para mostrar a sua face mais temfvel345, com a obtenção de 

conseqüências acentuadas e duradouras que mancharam de sangue e horror a hist6ria mundial. 

Inicialmente estabelecida, pelos dominicanos, uma inquisição pontifica1 no ano de 1238, no 

principado cristão de Aragão346, mostrou-se extremamente ineficiente e fraca no combate aos 

potentados muçulmanos que dominavam grande parte da Peninsula Ibérica. 

Com essa atuação fracassada, no inicio do século XV já dava mostras de encontrar-se com aa 
suas atividades totalmente paralisadas, sequer tendo conseguido estender a sua atuação para 

outros principados importantes como Castela e Leão. S4' 

Ausentes as formas oficiais de perseguição, OS judeus e OS mouros começaram a adquirir 

importância na sociedade, destacando-se os primeiros por suas atividades financeiras e estritos 

laços com a aristocracia espanhol& enquanto OS mouros faziam parte da elite intelectual dp 
península, dividindo entre 0s seus as vagas das instituições de ensino mais importantes.348 
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Com efeito, no ano de 1391, acusados de horrendos crimes rituais, os filhos de Israel tornaram- 

Se vitimas de perseguições sangrentas, que, historicamente, ficaram conhecidas como 
POgrom$49. 

.- 
Apesar da conversão em massa dos judeus, ainda persistia na população espanhola o sentimento 

de que essa conversão ocorrera de forma não-sincera e dissimulada, o que manteve as 

Constantes perseguições. 

Isabel de Castela, tendo ascendido ao trono de seu reino no ano de 1474, contraiu matrimônio 

Fernando de Sicília, que no ano de 1479 tornou-se rei de Aragão, reunindo-se, a partir 

dessa data, os dois mais poderosos impérios da Península Ibérica. 

De imediato, empenhados em consolidar a unidade religiosa e política da Espanha e, ao mesmo 

livrá-la dos últimos enclaves mouros ou islâmicos, além das heresias cristãs, os reis 

conseguiram do papa Sisto IV, através do Breve de i0 de novembro de i478 350-35l, o 

de estabelecer a sua própria inquisiqão, inclusive dotados de poder para nomear 
inqui~idores 1ocais.s~ 

 TE^^^. A Inqujsjçáo, pp.7. Progroms é a palavra de origem russa usada Para dsignar 0 mo~imento conduzido 
!:Ias eraristas no sentido de exterminar os judeus. 

BETTENCOURT. A Inquisição. Disponível em: 
~~0a~iadecachoeiradourada.hD~.ia.com.br/studo/inq~isica~/~~~~~~~~~h~~ Acesso em: 01 de julho de 

2 G ?  
351 

T E s ~ ~ .  A Inquisição, p.68, &ando WmH, W. Th, Personajes de Ia In9ujsicidnn Madri, 1948, p.177-178, 
>nscreve as principais passagens da bula editada por Sisto IV: "tomamos conhecimento que em diferentes cidades > v O ~ s ~ ~  reinos, são numerosos aquêles que, por sua livre vontade, tendo sido regenerados em Jesus Cristo pelas '"" sagradas de batjsmo voltaram secretamente &r prdticas das leis e costumes religjosof s u p e r ~ t i ç ã o j u d ~ j ~ ~  
I...] j 

nas penalidades pronunciadas contra os autores da heresia, pelas constitujçoes do papa Bonifdcjo 'I'' causa dos crimes destes homens, e da tolersncia da Santa Se em rela~ao a elesl,a-guerra ~ i v f l ,  homicídios e 
4"mer0sos mies afligem 0s vossos reinos I..] queremos pois atender .!i vossa petjÇao e aplicar os remedjos aPr~ priados para liviar 0s males que vós assinalais. Autorizamo-VOS a designar três ou pelo menos dois bispos,& 
h O ~ e n s  Provados, que s-/am padres seculares, de ordem mendicante ou não* com quarenta anos de idade, pelo 

de elevada consciência e vida exemplar, mestres OU bacharelados em teologia. ou doutores e licenciados em 
c~nônico, cuidadosamente examinados e escolhidos, tementes a Deus* e que considerajs dignos de serem 

nOmbdOs para o tempo presenb em cada cidade ou diocese dos ditos reinos~ segundo as necessidades L..] ~ 1 6 ~  
em relação a todos 0s acusados de crime Contra a f6 e dos 0s ajudam Ou Os fayrecem. Concedemos a 

esses homens os direitos particulares e jurisdições segundo o que a lei e 0 costume lhes atribuem aos ordinários e B in~uisidores da Heresia. 
Enc~clOpaedia Britanniea do Brasil publicações Ltda - ~nciclopédia Eletrônia Barsa. Verbete: A inquisição. 



Os reis católicos conseguiram a independhncia 

funcional da Inquisição espanhola desde o inicio, 
tendo o efeito prático de admitir a jurisdição do 
Estado em matéria religiosa. 

Contrariamente a todas as demais, a Inquisiçtio 

instituída na Espanha não era um instrumento do 
Papado, uma vez que prestava contas diretamente aos 
monarcas Fernando e Isabel. No ensinamento de 

Michael Baigent353: 

"Como os domínios dos monarcas espanhbis compreendiam uma espécie de 
temacia, com a Igreja e o Estado atuando conjugados, a Inquisição 
espanhola era tanto um adjunto da Coroa quanto da Igreja. Funcionava como 

um instrumento não só da ortodm'a eclesiástica, mas também de política 

real. ". 

amparo na licença pontificia, os reis espanhbis, aos 17 dias do mês de novembro do ano de 

q80354, nomearam 0s Freis dominicanos Miguel Murillo e Juan de San Martin355 para atuarem 
Inquisidores em Sevilha, então centro de intensa atividade judaica. A primeira fogueira da 

nova inquisição foi acesa no dia o6 de fevereiro de 1181, elevando-se aos cbus a negra fumaça 

gerada pela combustão dos 6 primeiros corpos vivos queimados-Jsb 

Em q83, intensificando as atividades inquisitonais, foi criado o Cntsejo de La Suprema 9 

1nquki~ib~357, que funcionava como insthncia tiltima da Inquisição, totalmente 

independente das decisões da autoridade papal. Para presidir o conselho foi criado o cargo de 

'&~ENT. A Inquisição, p.81. / 

BETTENCOURT. A Disponível em: 
A"-sso em: 01 de julho de 





Em 4 de dezembro de 1808365, com a dominação de Madri pelas águias napolednicas, o próprio 

Imperador Napoleão decretou a abolição da Inquisição espanhola e o confisco de todas as suas 

Propriedades. 
... 

Quando os soldados de Napoleão Bonaparte patrulhavam por Madri, a fim de evitar a atuação 

inq~isitonal, receberam uma denúncia de que haveria um tribunal ainda em funcionamento. Ao 
Penetrarem no edificio, Rogério Rezende Pinto366 descreve da seguinte forma o dantesco cenário 

encontrado pelos milicianos: 

"L..] O prédio que abrigava o Tribunal do Santo Oflclo era em sua parte 

público, ricamente decorado, nada que pudesse levantar suspeita das cruéis 

práticas que se promoviam em seu interior. NO primeiro recinto em que 0s 

soldados franceses entraram para verificar a denúncia não havia nada de 

alarmante ou de suspeito. Sd havia presente no ambiente tr&s religiosos. Nada, 

portanto, que justificasse a suspeita quanto B prática de crueldades ali 

executadas, conforme dizia a denúncia. OS soldados, entretanto, ao 
procurarem em outros cdmodos do edifício, foram impedidos de vistoriarem a 

construção, sob a alegaçgo de serem locais santos. Os franceses não aceitaram 

os argumentos dos cristãos e vasculharam todos 0s cbmodos do ediflcio e nada 

de alarmante pareciam encontrar. Assim foi, ate o momento que se djriglram 

ao porão, onde revelou-se aos olhos dos militares franceses as cenas mais 

tétricas que talvez já tivessem visto, devido à forma como seres humanos 
foram tratados. Segundo aqueles soldados, 0 ar encontrava-se empestiado 

com o cheiro de carne em adiantado processo de putrefação. Estavam ali 

acorrentado~ a troncos homens, mulheres e crianças. Alguns já mortos. 

Encontraram vários instrumentos para a obtenção de confissão dos hereges. 

Ainda, segundo essa fonte, no ambiente fora encontrada uma mdquina de 

quebrar ossos que matava pela exaustã0 e pelas dores. [...I. Foi, ainda, 

encontrada uma máquina de origem alemã, criada em 1515, conhecida como 

Virgem de Nuremberg. Tratava-se de uma espécie de sarcdfago com certa 

aparência humana, que apresentava Seu interior OCO e feito para acomodar 

uma pessoa viva que ali deveria permanecer trancada até a morte. [...I. 

k W e d e n b o r g .  ~ ~ i t ~ l ~ ~  Zela, todas as histdrias da ma~onarh e da ~ r d ~ r i a  In<luis1çb Na decada de 1950, 
v d r ~ ~ s  outros autores foram acrescentados como reconsideraç6es - Sartre, Alberto Moravia, Clde, Kazantzak& 

e Simone de Beauvoir. I'. 
s B 4 ~ ~ ~ ~ .  A Inqoisicão, p.99 
'9. O Santo orno da ~ngulsjGgo. ~isponivel em: <www.nethistoria.~0m/hg/2olh~ll.shtml,. Acesso em: 

olde~,lho de ~ 0 0 2 .  
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Outro aparelho encontrado, que segundo os relatos resultava em piores 

tormentos do que a Virgem de Nuremberg, consta ser uma espécie de cai- 

d'água, sob a qual prendia-se a vítima, de tal maneira que esta não conseguia 

mexer sequer a cabeça. Da caixa d'água caía uma gota d'água que acertava 

um ponto específico na nuca, segundo apds segundo. Esse singelo martírio ao 

que parece foi capaz de produzir dores inefáveis em seres humanos, levando- 

os rapidamente a insanidade. 

No centro do salão do edifício do tribunal inquisitorial, constatou-se haver 

uma espécie de trono, comum em todos os tribunais inquisitoriais, servindo ao 

inquisidor-geral da fé para acompanhar os trabalhos que se desenvolviam no 

recinto". 

Tendo sido constatada essa tétrica situação, os gendarmes trataram de libertar os sobreviventes 

que se encontravam há muito tempo vivendo na penumbra. Para que não fossem cegados pela 

luz do sol, paulatinamente foram levados para o ambiente externo e entregues aos familiares 

que acompanhavam a ação no lado de fora do edifício. Graças a essa ação, por volta de uma 

c4itena367 de pessoas tiveram a sua liberdade restabelecida. Após a libertação das vítimas da 

lnq~isição, o inteiro foi explodido pelos france~es.3~~ Antes de ocorrer a destruição total 

do edifício, os soldados assim procederam com os inquisidores: 

'A vista desses instrumentos infernais, prova da mais requintada crueldade, a 

ira dos soldados não teve limites. Resolveu-se que cada um dos inquisidores 

devia ser morto por um daqueles instrumentos. O furor era indomável, e o 

coronel não se opôs. Um dos inquisidores foi imediatamente morto na 

máquina de quebrar ossos. O outro foi submetido à tortura da gota dxgua 

chegando a suplicar com Idgrimas que o poupassem de tão horríveis 

sofrimentos. Chegou, enfim, a vez do inquisidor-geral, que foi conduzido 

perante a virgem. Pediu, por sua vez, que o poupassem daquele horrível 

amplexo. '~ã0.I '  foi a resposta dos soldados. 'Obrigastes outros a osculá-]a; 

agora deves fazê-lo também' - e, cruzando as baionetas, o empurraram para 

dentro do círculo fatal. A bela virgem, apertando-o em seus braços, retalhou- 
0. "369 

36 

>S. 368 A ~ n ~ ~ i ~ i @ ~  e os de tortura da idade média. Ps?l3. 
'INTO. 0 Santo ofício da ~i.sponfvel em: ~wulu.neth~storia.comlhec/2olheil.~html,. *cesso em: Se julho de 2002. 

a M ~ ~ ~ ~ ,  Abraão de. A Reforma protestante. zed. Rio de Janeiro: CPAD, 1983, p.149-150. 



O período de interrupção da Santa Inquisição Espanhola durou apenas até o ano de 1814, 

quando o Bourbon Fernando VI1 foi reempossado no trono espanhol e com ele, nominalmente, 
a Inquisição, que devido ao extremado choque, jamais conseguiu estabelecer-se 

como ate antes da dominação francesa. De forma precária, continuou atuando até que, 
finalmente, a 15 de julho de 1834, através de um decreto de supressão, a Inquisição teve o seu 

.- 
fim, após ter atuado por três séculos e meio e causado sequelas que, nos dias modernos, ainda 
Sã0 sentidos.370 

A Inquisição Portuguesa 

Ameaçados pela Inquisição instalada na Espanha, grupos de judeus buscaram abrigo seguro em 

sob autorização de D. João 11, mais de vinte mil casais de judeus se instalaram nas 

portuguesas. 

A aparente tranquilidade conquistada pelos judeus não perdurou muito tempo, pois D. Manuel, 

ascender ao trono po*uguês, desejava contrair matrimônio com a princesa espanhola filha 
dos reis de Aragáo e Castela, que, como já analisado, demonstravam serem inimigos mortais do 

Povo hebreu. Dessa forma, como condição sine qua non para que 0 casamento fosse celebrado, 

foi assinado no de agosto de 1496 o contrato de casamento, onde D. Manuel comprometia- 

" a expulsar todos os judeus que se encontravam em seu reino.371 

Na(4~ele ,0mento a medida extremada seria contrária aos interesses do Estado, uma vez que a 

"PUlsão de trabalhadoras e úteis levaria para Outras terras a fortuna amealhada por 

@'@S. Não podendo proceder, D. Manuel determinou que todos OS judeus não poderiam 

mais deixar Portugal com os seus bens, devendo, imediatamente, se converterem à religião 

católica, recebendo o batismo e um nome cristá037~. Mesmo aqueles que preferiam deixar 
P Orhgal, largando todos os seus bens, tiveram Os seus filhos arrancados do seio familiar, 
b atizados e entregues a famílias católicas, para que crescessem conforme as leis de Jesus Cristo. , 
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Embora convertidos, o p p o  cristão-novo continuava demonstrando pouco apreço pela fé 

catblica e mantinham os rituais e costumes da fé judaica. Esse comportamento, somado ao fato 

de que os judeus formavam uma casta em rápida ascensão financeira e social, despertaram a 
inveja e a fúria dos portugueses, passando a atribuir-lhes a ocorrência de todas as misérias da 

nação. 
.- 

Vislumbrando como única forma de apaziguamento social e manutenção dos dogmas da fé 

católica, o papa Paulo 111, após solicitação de D. João 111, no ano de 1536, instalou oficialmente a 

InquisiÇão em Pomga13n, com a estruturação do primeiro tribunal do Santo Oficio no Rossio, 
em Lisboa, repetindo o drama de autos-de-fé encerrados com seres humanos na fogueira.374 

No dia 20 de setembro de 1540 realizou-se o primeiro auto-de-fé, onde "desfilaram pelas ruas 
de Lisboa os primeiros pela InquIsIç&o em Portugal'a75, seguindo-se outros em 

tarnego, Tomar e Évora376. 

A1bm do tribunal de Lisboal foram instalados os tribunais de Coimbra e lhora, destacando-se 

Particularmente este último pela violência empregada no seu mister.37 

João IV, sob influência do padre Ant8nio Vieira378-379-3a01 seu conselheiro, restringiu a 

atua~ão do Santo Ofício e aboliu o confisco dos bens dos condenados. Em 1674, diante dos 

373 A InguisiG~o e os inswunicntos de tortura da idade media, ~.!25-129- 
374 Microsoft@ El~cartaB. @ 1993-2001 Microsoft Corporatlon. Verbete: Inquisição ein Poflugal. 

Jornal O Globo, publicado em 20 de setembro de 1975. k Encyd~paedia Britannica do Brasil PublicaqÕes Ltda - Enciclopédia EletrBnica Barsa. Verbete: A inquisiçã~. 

378 
Microsoft@ Encarta@, @ 1993-2001 Microsoft Corporation. Verbete: Inquisição em Portugal. 

O Estado de sio Paulo, Inquisi@o usou carta em processo contra VFira, artigo assinado por Haroldo 
c"aio10 Sereza. 31 de maio de 2003. Caderno 2. Literatura, p.D3. Vieira, conselheim do Rei, defendera que D. J O ~ O  
'v) devido A miséria vivida pelo reino, admitisse o comércio realizaao pelos ludeus. Dewdo a essa posição, a partir de 
1649, Passa a sofrer dellúllcias do Tribunal do Santo Oficio, a Illq~l~lÇãO, pois haveria escrito uma carta endereçada 
ra!nha viúva d. ~~f~~ de ~ ~ ~ ~ ~ ã ~ .  A inquisição o acusa de ter feito USO das pala\~as de Bandarra, ulii sapateiro que, na 

,,tade do século XVI, compôs trovas com sentido profbtlco. Naquela época, de acordo com as hierarquias 
da Compaiihia de Jesus, vieira jamais ter feito USO das p a l a ~ a s  de um homem comum, quanto mais de um 

0 Tribunal de Coinlbra determinou ao Padre André Fernandes que entregasse a carta ao Tribunal, como 
''a das provas de lieresia, Em 1661, depois de uma revolta dos moradores do Maranhão e Pad, Vieira foi embarcado 

I com destino a Portugal, onde se d u  pmcessado pela Inquisi~ão. Vão se Passar mais de uma década até que bsse absolvido no ano de 1675,11,as sem antes dispender lnUlt0 esforço, inclusi\'e tendo que partir para Roilia eln 
82, de revisão e de ele pregar, com enorine sucesso, em italia~lo- 

M U ~ ~ A ,  Adma Fadul. 0s autos do processo de vieira na zflquisl~áo. São Paulo: UNESP, 1995, ~ . 3 6 9 - 3 ~ 0 .  
B"."Eào h do tbpic0 final da sentenp pmferida pelo Santo Oficio no ProCesJo que apurava 0 cometimento de 

Pelos Padre Antonio Vieira: 
' ( 2 8 ~ ) /  O que tudo com o mais que dos autos consta. e como o Reu desdisse e retractou de tudo o que se 

F f m  n a  ditas suas proposjr6es, que então havia procurado defender. sem embargo dai  mulrjp]icadas 

nstaWias, qc,p em contrgrjo fizeram no discurso de seu Processo; SWjtando-se ao que esiava determjnacio 
Do 

SLIB sant,dadO, c dantes po]m Mjnlstros do Santo Qffclo. conlo filho abcdlonte da santa Jprga 
"stdff~a RonJana; que o R& Padre Antdnio Vieira ouÇ@ sua SentenÇa na sala do Santo Oficio na fornlrri 



abusos relatados, o papa Clemente X determinou a suspensão dos trabalhos da Inquisição em 

Portugal, contudo, sucumbindo à pressão dos religiosos portugueses, o papa Inocência XI 
restaurou-a em 21 de setembro de 1681381, porém não ressurgiu com a mesma força, datando de 

1761 a última condenação à morte pela Inquisição em Portugal e de i765 o Último auto-de-fé 

pÚblico.382 
.-. 

Em 1774, com a edicão de um novo regimento, ocorreu, progressivamente, o abrandamento do 

Procedimento inquisitório, tendo sido definitivamente proibida a realização dos autos-de-fé 

Públicos e restringida a aplicação da pena capital a casos excepcionais, até que em 31 de março 

de 1821, foi definitivamente abolida a Inquisição portuguesa, não sem deixar o espantoso 

de quarenta mil pessoas vitimadas, das quais 1175 morreram nas chamas da fogueira383. 

4 Inq uisip.ão Brasileira 

Na medida que a Espanha, sob o reinado de Felipe 11, estabeleceu em suas colônias do Novo 

os Tribunais Inquisitoriais da Cidade do México e Lima, ambos no ano de 1570, e com 

peli~e 111, estabeleceu o Tribunal de Cartagena das fndias, no ano de 1608384, a Inquisição 

Costumada, perante 0s Inquisidores e mais Ministros e oficiais, algumas pessoas Religiosas, e outras Eclesi&icas d 
O da universidade, e seja para sempre de voz ativa e passiva. e do poder de pregar, e recluso no 

col'gi~, OU na Casa de sua Religião, que o Santo Oficio lhe assinar. donde. sem ordem sua não saird; e que por 
termo por ele assinado, se obrigue a não tratar mais das proposições de que foi argüido no discurso de sua causa, 
Oem de palavra, nem por escrito, sob pena de ser rigorosamente castigado. E que depois de assim publicada a 
Senten~a, C O sela outra ver no seu Col&<gio desta cidade por um dos Notdrios do Santo Oficio, em presença de toda a 
domunidade. E que da maior condenação, que por suas culpas merecia, 0 relevam, havendo respeito às sobreditas 
esis~ncia. e retractação, e vários protestos que tinha feito, de estar pela censura, e determinação do Santo oficio, 

depois que nele se vissem a explicação, e inteligência do que ia dando a todas as ditas proposições, de que /fl. (29)/ 
tinha feito cargo, e ao mmto tempo de sua reclusão, e a outras considerações que no caso se tiveram. Epague 

,R, custas. ': 
""V 

T M ~ H A N A ,  Adma Fadul. OS autos do processo de weira na Inquisição. ,sã? pu lo :  UNESP, 1995, p.369-370, 
u""~ricão da decisão em que o Santo Oficio concedeu perdão ao Padre Antonio Vieira: 
b ( 4 4 ~ ) / a o ~  trinta dias do mes de junho de mil e seiscentos e sessenta e oito anos, em Lisboa, nos Ertaus, e casa do 

da Santa Inquisiçgo m n d o  aiem audiência da tarde 0s Senhores Inquisidores, apareceu sendo chamado 
da parte do Santo Orno o padre Antdnio Vieira conteúdo na provisão atrdr. e sendo presente lhe foi dito, que os 
Senhores do Conselho Geral, usando com ele de misericbrdia, houveram por bem de lhe perdoar todas as penas em 

foi condenado na Inqujsição de Coimbra, ficando somente em pél e em seu vigor a obrigação que por termo por 
assinada fez de mais não tratar das proposições conteúdas em sua sentenca, 8. que tudo prometeu cumprir sob 

i$0 do juramenro dos Santos Evangelhos lhe f01 dado, de que se fez este termo que assinou. '', 

382 P E ~ ~ ~ .  A Inquisição e 0s instrumentos de tortura da idade média* P.130. 
38 Enc~~lopaedia Britannica do Brasil Publicações Uda - ~ncicIop6dia Eletrônica Barsa. Verbete: A inquisido, : Enc~cl~paedia Britailnica do Brasil Publica$ões Ltda - ~nc ic lo~6d ia  EletrOnica Barsa. Verbete: A inquisigo, ' B - Q ~ ~ ~ ~ .  A Inquisição, p.iog-iii. 
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Portuguesa, por sua vez, contou apenas, no exterior, com o Tribunal de Goa, criado no ano de 

1560385. 

Muito embora .- tivesse sido muita energia gasta no sentido de instalar oficialmente a inquisição 

na colÔnia brasileira, Laura de Mel10 e S o ~ z a 3 ~ ~  escreve que esse fato não se concretizou e que 

'por todo o período colonial, o Brasil subordinou-se assim ao Tribunal de Lisboa, que, do 
Reino, respondia pelas causas coloniais." 

Embora não tivesse instalado um Tribunal no Brasil, o Santo Ofício sempre agiu em terras 

brasileiras, por intermédio das autoridades eclesiásticas locais, comissários especialmente 

designados e demais familiares, que cuidavam de investigar os atos heréticos e encaminhá-los à 

apreciação do Conselho Geral da Inquisição, em Lisboa, que, caso entendesse estarem presentes 

indícios de cometimento de heresia, instaurava processo inquisitorial e determinava a prisão do 
acusado e a imediata apresentação diante do Tribunal, onde ficava detido até final 

decisão.387 

O Procedimento inquisitorial aplicado pelo Tribunal em investigações que envolviam brasileiros 

era bastante peculiar, na medida que podia ser interrompido no momento em que houvesse a 

confissão completa. AS técnicas de interrogatório mediante tortura foram aplicadas, mas não 

como regra geral. Igualmente não havia uma escala fixa para aplicação das penas, sendo 

Possível, analisada a gravidade da falta e a atitude do Réu, desde a imposição de uma 

admoestação até o relaxamento ao braço secular, como no caso de alguns cristãos-novos que 

foram repatriados do Brasil para Portugal e acabaram sendo executados na fogueira.388 

Entre eles destaca-se o escritor Antonio José, conhecido pelo apelido O Judeu.38g 

38s 
3 e a M E ~ ~ ~  E SOUZA. O diabo e a Terra de Santa Cruz. Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial, p.286. 
38,  ME^^^ E SOUZA. O diabo e a Terra de Santa Cruz. Feiticaria e religiosidade popular no Brasil Colonial, p.286. 
3 e e M E ~ ~ ~  E SOUZA. O diabo e a Terra de Santa Cruz. Feitiçaria e relig!osidadepopularno,Brasil colonial, p.287. 
38 Microsofi@ Encafia@. @ 1993-2001 Microsofi Corporatlon. Verbete: Inqul~lção em Portugal. 
b Enciclopédia Microsofi@ Eneafia@. 1993-2r301 ~ ic rosof i  Coporatlon. Verbete: Silva, Antônio ~ o s é  da. 

rabaturgo pofiugu& de oigem brasileira, nascido em 1705 e celebnzado pelo apelidado "O Judeu", escreveu oito 
Obra!, entre as quais destacam-se vida do grande Dom Quixote de 1% Mancha e do-gordo Sancho Panp e 

p n ~ e r o n a  ( 1 7 3 ~ ~  %i da popular novela Obras do diabinho da ma0 furada, publlyda postumamente, em 1859. 
Or ser judeu, foi perseguido pela ~ ~ ~ ~ i s i ç ã o ,  enforcado e qeimado em Praça pública, em Lisboa, no dia 18 de 

Outubro de 1739. 



Aérn dessa forma de atuação, são conhecidas historicamente duas visitações realizadas 

Pessoalmente pelos próprios Inquisidores do Santo Ofício. A primeira iniciou-se em g de junho 

de 1591, com a chegada na Bahia do visitador Heitor Furtado de Mendonça, que foi enviado pelo 

arquiduque Alberto da Áustria, inquisidor-mor de Portugal e colônias, para apurar culpas de 

blasfêmias .- contra a Igreja Católica e atos de bruxaria.390. 

O visitador nomeado, alguns dias após a sua chegada na Bahia, "publicou o Edito da Graça: 
Período de trinta dias (de 28/7 a 27/8) em que haveria 'muita moderação e misericórdia' aos 

Que fossem acusados ou viessem acusar. Houve muitas denúncias, versando sobre suspeitas de 
heresia, de Judaísmo, escravjzação dos indígenas, bigamia etc. '3g1. Tendo passado dois anos 

os casos denunciados e outros mais que chegaram ao seu conhecimento, seguiu em 

I593 para Pernambuco, onde permaneceu por mais dois anos, seguindo de volta a Lisboa, no 

ano de 1595, 

a Coroa portuguesa preocupada com a possibilidade dos cristãos-novos se aliarem com 
OS holandeses que invadiam a costa brasileira, no mês de setembro de i618 chegou à Bahia o 

,,itador oficial, o Inquisidor D. Marcos Teixeira, que organizou uma comissão 

1n9uisitorial e ali permaneceu até janeiro de 1619.39~ A partir de 1623, OS negócios da Inquisição 

Brasil ficaram entregues a um homônimo do visitador, O bispo Marcos Teixeira.393 

No Período de 1591 a 1624 foram processados 245 cristãos-novos, todos acusados de judaísmo e 

i646 realizou-se no ~ ~ l b ~ i ~  da companhia de Jesus na Bahla uma grande inquiricfio, onde 

~ , v i d ~ ~  de teetsmunhas o donunoladae maia de esm peasoaa aouaadas de 

blasfêmia, heresia e feitiparia.394 

No auto-de-fk realizado em Portugal no ano de 1711 estavam presentes 52 brasileiros. No 

de pouco mais de meio século, compreendido entre 1694 e 1748, computa-se o total de 

brasileiros con~enados à morte pelo ~r ibunal  Inquisitorial de Lisboa, sendo que o último 

2- 
Enc~~lOpaedia Britannia do Brasil Publicaçóes Ltda - Enciclopédia EletrBnica Barsa. Verbete: A iiiquisição. 

BE'ITENCOURT, Estevão, A 
Inquisição. Disponível em: 

'klllv. ~ ~ 0 ~ ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ h ~ ~ i ~ ~ ~ o ~ ~ b r / ~ d 0 ~  ~ ~ ? + S S O  em: 01 de  julho de 
2- -. 
392 

BETTENCOURT, Estevão, A Inquisição. Disponível em: 
' ~ Q u i a d e ~ r a d o U r a ~ ~ t u d o / i n ~ ~ i ~ i C a 0 ~ i n a ~ ~ i C a 0 ~ h t m ~ .  Acesso em: o1 de  julho de  
2o02. 
39.3 

Encyclopaedia ~ ~ i ~ ~ ~ , ~ ~ i ~  do ~ ~ ~ ~ i l  publicações Ltda - E;nclclopédia EletrBnica Barsa. Verbete: A i i ~ ~ u i s i @ ~ .  
~~cyclopaedia ~ i ~ ~ ~ ~ i ~  do Brasil ~ ~ b l i ~ a ç õ e s  Ltda - Enciclopédia EletrBnica Barsa. Verbete: A inquisição, 
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brasileiro condenado pela Inquisição foi executado em Lisboa, no auto-de-fé realizado no dia 20 

de outubro de 1748.395 

Ainda que. não se tenha chegado a um número exato, devido B grande quantidade de processos 

arquivados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo que foram destruídos, estima-se que 1819 

brasileiros396 foram vítimas da Inquisição. 

A Inquisição nos tempos modernos 

Buscando reconquistar ao menos uma parcela dos fiéis perdidos para O protestantismo, a Igreja 

Católica iniciou um metódico esforço conhecido como Contra-Reforma395 onde O papa Paulo I11 

reformou radicalmente o governo e a forma de administração. Foi criada uma estrutura 

por vários departamentos estanques e ligados diretamente a sua pessoa, que, 

dora~ante, cuidafiam das várias dos assuntos da Igreja. Dentre estes 

departamentos, os assuntos relativos A ~~quis ição  ficaram centralizados na Sacra Congregação e 

1n9~isição Universal,39B Da mesma forma que a Inquisição espanhola havia se tornado um 
. a -  

instrumento a serviço da real, a inquisiçao romana Ou papal tornar-se-ia o 

instrumento principal da política da Igreja, uma vez que a sua prioridade não seria mais garantir 

a fé, mas a estabilidade e bem-estar do Papado e da Igreja. 

No ano de 1 ~ ~ 8 ,  portanto no XX, teve a sua denominação alterada para Congregação do 

Oficio e, em nova reestrutura~ão realizada pelo Papa Paulo VI, no ano de 1965, foi 

rebatizada como Congregação para a Doutrina da Fé399, na vã esperança de que essa 

higienização do nome pudesse lavar o sangue que manchava a Igreja Católica e redimi-la dos 

atoti Passados que tanto mal causaram i humanidade. 

Qopaedia B,.itannica do Ltda - Enciclopédia Eletrônica Barsa. Verbete: A inquisição. 
'ERES. A Inqujs,çgo e os jnst,-umentos de tortura da jdademMia* Ps157* 
E ~ c i c l ~ ~ ~ ~ ~ ~  Microsofi~ @ i993-200i ~ i c rmof i  Corporation. Verbete: Contra-reforma. "A prbpria 

se recusa a aceitar este termo e preferem as denominações de Reforma OU Resburaçao catdlica. Além disto, 
B P o n t ~  a espjrjrua,jdade dos lideres do movimento "80 tinham mnhuma r e l a ~ a ~  &reta Com a Reforma 
p s t a n t e .  
399 B 4 G ~ ~ ~ .  A Inqujsi@o, p.145-146. 

Ency~lopaedia Britannica do ~ r a s i l  ~ublica~ões Ltda - Enciclopédia Eletrônica Barsa. Verbete: A inquisição. 



Sob essa nova designafão, descendente direta da Inquisição original estabelecida em 1234 e 

renovada em 1532, o Santo Oficio, segundo Paul C0llins4~~: 

'pode ter mudado de nome, mas a ideologia que o sustenta sobreviveu. 
Certamente n8o mudou os seus métodos. Ainda aceita acusaçbes anbnimas, 

raras vezes sequer trata diretamente com a pessoa acusada, exige retratações 

e impõe silêncios, e continua a empregar como assessores tedlogos de terceira 
categoria. Esse órgão não tem lugar na Igreja contemporânea. É 

irreformd vel, e portanto deve ser abolido. ". 

Dentre todas as congregações existentes nos dias atuais, a Congregação para Doutrina da Fé é o 

departamento individual mais poderoso e influente do Vaticano, sendo que o principal 
executivo, na função moderna de Grande Inquisidor, C o Prefeito401 da congregação. 

Preservando-se a tradição iniciada no século XIII, o chefe do Judiciário da Congregação e pelos 
menos dois de seus juizes auxiliares são sempre designados entre os dominicanos.402 

O comentarista Thomas J. Reese403 assim resumiu as atividades da competência da congregação 
Para a Doutrina da Fé: 

"Além de examinar nomeações de professores e promoções em escolas 

eclesiásticas, a Congregação para a Doutrina da Fé também examina os textos 

de tedlogos levados d sua atenção por bispos, núncios e outros tedlogos, Dd-se 

major atenção aos tedlogos que se tornam populares nos meios de 

comunjcaç~~ e cujos livros são lidos por um vasto público. O Vaticano também 

se concentra em tedlogos que tratam certos tdpicos: ética sexual, controle de 

aborto, celibato clerical, divdrcio e novo casamento, autoridade 

papal, autoridade episcopal, a ressurreição e a divindade de Cristo. 0 s  

teblogos da libertação na América Latina e Africa receberam atenção por 

causa de seus textos sobre a autoridade da Igreja e o conflito de classes. 

Também se investigam tedlogos asiáticos que escrevem sobre a relação entre o 

c-jstianjsmo e as rellgldes asiáticas. O vaticano preocupa-se igualmente com 

> / 

4n C o ~ ~ ~ ~ ~ ,  Paul. PapalPower. Londres, 1997, P.7 apudBMGENT. AInqu!si~So. p-253. 
D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O  PROI/A FORCA DE RA TZINGER. Jornal O Estado de Sao Paulo, 2 de Agosto de 2003, Caderno 

Drral, P.Ai2. O cardeal alemáo Joseph Ratzinger, apelidado de ''O Executor: tem estado ao lado do Papa .João Paulo Ir 
mais de 20 anos, desde 1981 foi nomeado para 0 2' a r a o  da Igreja Catdia,  a Prefeitura da 

Congregag~o para a Doutrina da Fe, onde, durante todo período tem servido Como 0 ultra-conservador guacdião 
do papa. 

4.3 B A I ~ ~ ~ ~ .  A Inquisiçiio, p.254-255. 
r l E ~ ~ ~ ,  Thomas J. Insjde the Vatjcan, Cambridge, 1998, p.252 ~ P ~ ~ B M G E N T .  A Inquisição, p.255, 
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teólogos feministas que escrevem sobre sexualidade, patriarcado na igreja e 

sacerdotes mulheres. 'I. 

&pendendo tratamento reprovável404, semelhante aos métodos e técnicas inquisitoriais 
.- 

antigas, a Congregação para a Doutrina da Fé, no mês de setembro de 1984, intimou o 

hanciscano brasileiro Frei Leonardo Boff, adepte da teologia da libertação, a comparecer 

Perante a Congregação para responder a processo, de onde saiu condenado a permanecer em 

silêncio durante um ano. Os métodos medievais empregados são contatados nos trechos da 

entrevista concedida pelo Frei Leonardo Boff à revista Caros Amigos'05: 

"(...]Sérgio de Souza - VoctS poderia descrever esse tribunal, como ele funciona? 

Leonardo Boff  - O tribunal é dramático. Me senti literalmente sequestrado. O 

convento dos frades fica logo atrás do Vaticano. Eles vieram com um carro, eu 

estava me despedindo do superior, dos cardeais, dois oficiais do Santo Oficio 

me agarraram, me empurraram carro adentro, porque haviam dito que eu 

deveria chegar às 9 horas em ponto. Três para as 9 estavam ali, me 

agarraram e me empurraram carro adentro ... 

Marina Amara1 - A guarda suíça? 

Leonardo Boff - Dois guardas suíços e mais um oficial do Santo Oficio, que 

vinha junto pra dizer: '$ aquele!" Então, o carro foi pela rua e num ponto foi 

pela contramão, com a sirene aberta. Peguei no chofer e disse: "Olha, posso ser 

herege, mas é melhor um herege vivo do que um herege morto, e eu quero 

viver", (risos) O repdrter Lucas Mendes, que estava cobrindo o episódio, vinha 

num carro logo atrás, tanto que, quando o nosso entrou no jardim do Palácio 

do Vaticano, ele entrou junto e foi preso. Ficou umas cinco horas lá dentro. Ele 

considera uma das suas glórias. ele, como jornalista, preso pelo Vaticano. 

Passamos por um enorme portal de ferro, com uns pregos imensos espetados 

para fora, o carro parou para que aquilo se abrisse e eu disse: 'Aqui é que é o 

local da tortura?" E aquele oficial me deu uma cotovelada, com toda a 

violência... Aí atravessamos os jardins, chegamos até uma entrada, desci do 

carro e dois guardas suiçosjá estavam ali na porta do elevador, abriram, subi 

dois andares e lá estava o cardeal todo paramentado, com outros dois 

guardas. Assim que abriu a porta do elevador, ele me recebeu. Como é &varo 

2- , REES- Vatjcan, Cambridge, 1998. P.255 apud BAIGENT- A Inquisi~ão, p.258. Tua 
Rd'gna~ã~ com o tratamento recebido foi igualada pela de um te~logomo~lalemao. 0 padre Bernard ~1~ 

0 seu exame pela Congrega~ão mais ofensivo que as quatro ocasjoes em que fora obrigado a comparecer 
Perante ''0s W tribunal nazista. ", 

&k3'rA CAROS AMIGOS. são Paulo: Editora Casa  mare ela, ano13 no 3s junho de 1997, P.27-35. 
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e eu aprendi bávaro porque estudei em Munique, eu disse no diqleto: "Gricia 

nargo per cardinala " - pra desfazer aquele ar  pesado ... 

Frei Betto - Em português, o que foi que você disse? 

Leonardo Boff - 'Salve, senhor cardeal': "Deus te proteja, senhor cardeal'', que 

é uma saudação que opovo faz na rua. Aíele me  pegou pelo braço e me  levou ... 

Sérgio de Souza - Aí você está Sozinho? 

Leonardo Boff - Sozinho. Me levou até o fundo, onde tem uma saleta, lugar 

onde eram julgados todos os inquiridos. E lá está a cadeirinha, a mesma em 

que sentou Galileu Galilei, sentou Giordano Bruno ... e fiz uma saudação a ela, 

o que irritou o cardeal. Tem uma mesinha no meio, a cadeirinha aqui, o 

inquisidor lá, e o notário aqui ao lado, que vai anotando tudo. E atrás tem u m  

pequeno anfiteatro, porque antigamente eram muitos os inquisidores, e 

embaixo ficava a sala de torturas, que existe ainda. 

Marina Amara1 - O processo de inquislção, a maneira como a Igreja se 

comporta ao inquirir uma pessoa ainda é a mesma, não houve uma 

atualização? 

Leonardo Boff - Fundamentalmente não houve atualização. 

Frei Betto - Até piorou, porque atualmente, depois do estabelecimento da 

infalibilidade do papa, nenhum réu pode ter direito a defesa, porque não se 

pode partir do princi;oio de que a autoridade eclesiástica esteja equivocada. 

Então, não existe direito a defesa, é o Único tribunal do mundo onde isso 

acontece. 

Leonardo Boff - É onde a mesma instância acusa, a mesma instância julga, a 

mesma instância pune. 

Marina Amara1 - Não pode pedir perdão... 

Leonardo Boff - Não, não. 

Frei Betto - Não pode se defender; não pode constituir advogado, 

Leonardo Boff - Não pode ter advogado, ali& existe advogado, mas você não 

conhece. você tem um advogado chamado advocatus proautore, que você não 

conhece, que junto aos cardeais faz 0 advogado do diabo, toma a minha 

defesa, mas não pode conversar comigo, nem sei quem é. 

Sérgio Pinto - Você pode falar ali? 

Leonardo Boff - Não. Só responder. E você não tem acesso as atas, não sabe 

quem são os acusadores. Só CorIhece algumas perguntas, o cardeal é que tem 

todo o material, extenso, que é o documentãrio dele. 



Sérgio de Souza - Continuando a histdrla, você senta na cadeirinha ... 

[...I Leonardo Boff - A verdade é que você sente que não tem nenhuma 

proteção, nem jurídica, nem humana, e que estd entregue ao arbítrio. Que na 

Igreja não funciona nem a lei divina - que eles interpretam como querem -, 

nem a lei humana, que eles não aceitam. É o arbítrio do príncipe, que é o papa 

que quer assim, do cardeal que quer assim. [...I" 

Igualmente é conhecido o caso da freira brasileira Ivone Gebra que no ano de 1995, por decisão 

Proferida pela Congregação para a Doutrina da Fé, foi exilada em um convento agostiniano na 

Bélgica, para um "tempo de estudos" de 2 anos, a fim de corrigir suas "imprecisões 

teolÓgicas".406 NO transcorrer desse período de intensa reflexão foi proibida de escrever ou fazer 

qualquer pronunciamento público. 

Desde 0 surgimento do cristianismo a figura de Satanás tem se contraposto ao alcance das 

glórias celestes pelos cristãos. A presença do demônio no seio da sociedade é uma constante, 

Onde a figura do Diabo e seus subordinados eram reais e exerciam seus poderes no mundo 

'S~CO, mantendo relaFões - inclusive sexuais - com as pessoas e firmando pactos com os seres 

humanos407. Ainda no século ~111,  o Abade Richalmus tentou mostrar até que ponto seria 

o drama humano: "cada um de nós está rodeado por tantos demônios quanto de água, 

Se e s t i ~ é ~ ~ ~ ~ ~ ~  mergulhados no mar. A miséria, as guerras incessantes, as violências que 

'Primem o povo fazem crer na vitória do mal.". 408 

As ações de bruxaria consistem no exercício, com intenção maligna, de pretensos poderes 

'Obrenaturais por meio de ritos mágicos e com o fim de causar maleficios a certas pessoas ou a 

seus bens, assim como benefícios diretos ou indiretos a seus praticantes.409 

2-- 
4 '&?=ENT. A Inpuisiçâo. p.261. 
4oaEnc~dOpédia ~ i ~ ~ ~ ~ ~ f i ~  E ~ ~ ~ ~ ~ ~ @ .  1~g3-2001 Microsofi ~arporation.  Verbete: Bruna&. 

409 A Inquisjçâo, p.62. 
e"yclopaedia ~ ~ i ~ ~ ~ ~ , i ~  do ~ ~ ~ ~ i l  publicações Ltda - ~nciclopédia EletrÔnica Barsa. Verbete: Bruxaria. 



Figura 58 

No inicio a Igreja católica não demonstroii maior preociipaçáo com a bruxaria, contentando-se 

em infligir penas leves, uma vez que não passavam de práticas supersticiosas. Até o final do 

XV, a bmXa,a era considerada pela Igreja como uma ilusão disseminada pelo demônio, 

Sem maiores conseqiiênciaç para a religiosidade do povo. O cometimento de pecado não residia 

" Próprio ato de bruxaria, mas na crença da bruxaria, pois, siipostamente, estas pessoas 

perdido a fé e escorregado para essa ilusão transmitida pelas forças demoníaca.411 

inicio foram penas leves aos hereges infratores, porém, em meados do ~ é ~ i i 1 0  XV412, 

" face da proliferação dos atas pagãos nos diversos estratos sociais, inici~il-se lima severa 

das seitas heréticas e da prática da magia e outros comportamentos considerados 

heréticos. 

'esse período foram editados dois documentos de elevada importância e que influíram 

direimente no alimento de processos instaurados para apuração de atos de bruxaria: a bula 

Papal Szlmmis desj&rarltes c!ffec.tibus413 do Papa Inocencio VIl1, de 1484, qiie reconheceli 
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oficialmente a realidade da bmar ia  e o Malleus M a l e f i c a r ~ r n ~ ~ ~ :  escrito em 1484 pelos 

"quisidores Heinrich fiamer415 e James Sprenger416, que objetivava firmar as normas do 

Processo inquisitorial contra aqueles acusados de feitiçaria. 

Especialmente no norte da França, no sul e oeste da Alemanha e na Inglaterra e Escócia, a .-. 
Perseguição às b m a s  foi feita de forma metódica e, primordialmente, violenta, constatando-se 

nesses dois últimos países, o maior número d e  vítimas. Computa-se que na Europa, a 

InquisiFão foi responsável por enviar para a morte na fogueira, cerca de 20.000 pessoas em um 

período de 250 anos. 4 7  

descreve Laura de Mel10 e Souza418, algumas das execuções em massa ficaram 

registradas na história, como: 

''as novecentas execuções orgulhosamente comandadas por Nicolas RémYi9 

na Lorena, entre 1576 e 1591; as execuções jurássicas, que entre 1537 e 1685 

quase atingiram um milhar e meio; a mortandade catalã, que entre 1616 e 

1619 ceifou trezentas vidas; as condenações finlandesas, que entre 1665 e 1684 

deram cabo de 152 infelizes. 't 

414 
. ~ E R ,  Heinrich e SPRENGER, James. 0 martelo das feiticeiras, Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 2001, 14a 

edipo, tradução de Paulo Fróes. Durante séculos foi o manual para estudo de técnicas de identificação de bruxas 
IYis lido da Europa. 

B ~ ~ ~ ~ ~ .  A Inquisição, p.124. .Heinrich Kramer era um dominicano que, por volta de 1474, já fora nomeado 
'"quisidor para Sa/zburgo e o Tiro], Em Salzburgo, atuou como diretor espiritual da igreja dominicana. Em 1500, tF nomeado Núncio Papal e Inquisidorpara a B06mia e Moravia. 

B & ~ ~ ~ T .  A Inquisjcão, p.124. 'yohann Sprenger, também era dominicano, prior do convento da Ordem em 
"'rija. Em 1480, tornou-se Deão dos professores de Teologia da Universidade de Colônia. U m  ano depois, foi 

Inqujsidorpara as provjn,s de Colônia. Mainr e Treves. Em 1488. tornou-se diretor de toda a provjncja 
pmânica da Ordem. ': 
4 i a M E ~ ~ ~  E SOUZA. O diabo e a Terra de Santa Cruz. Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial, 

M~~~~ E SOUZA. O diabo e a Terra de Santa Cruz. Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial, p.280- 
281. 
419 

T E ~ ~ ~ s .  A Inqujsição, p.64. Nicolas Rémy ou ~ernigius foi 0 Inquisidor da região de N a n y  e sempre demonstrou 
Ser um homem impiedoso que que, pelo menor um terço da comunidade de Lorraine mantinha relações com 8 dem6io. A partir de 1580 lançou-se numa caça desenfreada aos bruxos e bruxas da região, resultando em de 

pessoas queiniadas na fogueira, num prazo de 15 anos. No ano de 1600, o ~ r b ~ r i o  Rémy confessou que desde 
a d 0 l ~ c ê ~ ~ ~ ~  senis a satanhs, Por deferininafãO do ~ r ibuna l  de N ~ ~ c Y  foi torturado e, após, condenado a morrer 

Pelo fogo. 



A América do norte conheceu tais procedimentos com a chegada dos colonizadores ingleses, 
Onde em 1692, instaurou-se o célebre processo contra as bruxas de Salém42i, em Massachusetts. 

Em geral, eram acusadas de bruxarjas422 as mulheres velhas e, com menor frequência, as jovens 

0s homens. Instauravam-se processos para apuração de toda e qualquer espécie de rnalefici~ 

420 E T I ~ ~ ~ ] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ j t ~ ~ ~ i ~ ~  do fjrasi] Pub]icaç&s Ltda - Enciclopédia Eletrônica Barsa. Verbete: Bruxaria. 
421 

VALOIS, ~~i~ calos, BIWCCLS de Salem (1692 d.C.). Disponível em: 
'~.i~te~ext.combrlva10is/Dena/i6q2.htm>. Acesso em: 03 de julho de 2002- h janeiro de 1692, Elizabeth 

de nove anos e Ahigail Willam de onm, começaram a exihir a>mpo*mento esMnhn, como hlasf'êmias, 
ataques apopléticos conwlsivos, estados de transe etc. b g o  outras meninas de Salem começaram a demonstrar 
COf"~rtamen~o semelhante e, i n m ~ e s  de determinar qualquer a- f i l a  Para 0s sintomy e comportamentos, 0s 
?edicos concluínun que as meninas estava- sob influência de Satanas. 27 de maio O recem chegado gomador,  

Wdliam Phips, fundou um ~ n b ~ ~ d  especial de Oye* e Temiiner, composto de sete juizes, pam julgamento dos 
rasos de bnucaria. os julgamentos foram baseados nas confi@eS, pm atributos sobrenaturais, como marcas etc, e 
cOm base nas das atingidas pela bruxaria. Foi consider* inclusive que o diabo poderia assumir o 
Bspecto de pessoa inocente. Em 2 de junho o Bispo de Bd*t 0 primeiro a ser considerado culpado e 
C o n + i a  ,llorLc. Giles Core. dcgou inocCnçia da acusação de feitiçaria, mas subseqüentemente recusou levmlbr- 
@ diante do tribunal. Esta recusa significou que ele &o @a ser julgado legalmente, Os e x e d o r e s  dele 
escolheram sujeitá-lo a intemgaiório mediante t o m  colocando pedras em cima de seu corpo. Ele 
abreviveu a esta bnital tortura durante dois dias e morreu. Em 19 de julho Rebecca N m ,  Martha Carey, SWannah 
Manin, Nizabe& Howe Sar& h d ,  e Sarah Wddes fo- executadas. 19 de agosto, George Jacobs, M&ha 
%er, &orse Bum>u& joh Pmctor e , J o h  Wiard foram enforcados. M-aret h t t ,  Mary E-, Alice 

hdeator, Wilmott R&, Samuel wardweU, e M q  Parker foram e ~ ~ f ~ r a d a s  em 22 de setembro. 0 tribunal foi 
d i w d ~ d n  pelo philips cm d<i outubro, dcpoi" dc cxccutadnn 20 Pcsmns. 
412 

B & ~ ~ ~ T .  A Inquisipão, p l ~ 2 .  "Quando uma b m  em captumda, tomavam-se ~0mplicadm p l ~ c a ~ ~ & ~  pam 
" ~ " o l h ~ ~  sseu semS. A fim de o contolo com temo, e a h v é s  dela com as regi& infernais, 
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contra a vida, a saúde e a propriedade, exemplificando a ocorrência de abortos, a impotência dos 

homens, as doengas humanas e as pestes animais e, até mesmo, catástrofes e temporais. 

Corriqueiramente, as bruxas eram também denunciadas por celebrarem pactos com o diabo423. 

Montadas em vassouras, voariam pelos ares e se reuniriam em lugares ermos para celebrar o .- 

sabá e entregar-se a orgias. Como cultuavam Satanás, considerava-se que este l h e ~  aparecia 

Como monstro cornudo e sequioso de sacrifício. . 

suspensa, numa tábua ou cesta. Apresentavam-na ao seu juiz de costas, para impedir qualquer 
tentativa de enfeitiça-lo com o olhar. Os Juizes e outros envolvidos no julgamento hão deviam deixar-se tocar 

pela bruxa, sobretudo em qualquer contato de seus brafos e e mão nus: Os j u i m  eram também 
aconselhados a usar - lacradas em cera especialmente benta e penduradas de uma correia de couro OU corrente no 
pesco~o - algumas ervas bentas e um pouco de sal consagrado no Domingo de Ramos. Apesar das reiteradas 
:?tias de imunidade que desfrutavam os Inqulsidores e juizes, não se devia correr nenhum risco. i 

~ E R  e SPRENGER. O martelo das feiticeiras, págs. 297-298. Na diocese de Constance, a vinte e oito milhas 
alemas da cidade de Ratiçbon, na direção de Salzburg, uma violenta tempestade de granizo destruiu todas as 

e parreiras num cinturão com raio de  uma milha, a tal ponto que as vinhas deixaram de dar uvas durante 
tr6s anos. 0 fato chegou ao conhecimento da Inquisição, já que o povo exigia que se i?ve~tigaSSe 0 ocorrido. Muitos 
dos moradores do local eram da opinião de que a tempestade fora causada por bnuana. C?nseqÜytemente, depois 
de quinze dias de deliberação formal, chegamos h conclusão de que era um caso de bruxana a ser investigado. Entre 
Um grande número de suspeitos, examinamos com particular atenção duas mulheres, uma de  nome Agnes, mulher 
de Bath, e outra de nome Arma von Mindelheim. As duas foram capturadas e trancafiadas em prisões separadas, 
Para, que uma não tivesse a menor idéia do que à outra acontecia. No dia seguinte, Agnes foi interrogada pelo 
?iag1strado principal, um juiz chamado Gelre, muito zeloso da Fé, e por outros magistrados também. Todo o 
lnterrogatório foi conduzido na presença de um escrivão. No primeiro julgamento a moça afirmou Ser inocente de 

crime contra homem ou mulher, embora tivesse indubitavelmente 0 dom maligno d? silêncio, a maldição 
Constante dos juizes. Contudo, graças à misericórdia Divina, para que tão ~ O ~ S ~ ~ U O S O  crime não ficasse sem 

Agiies, depois de uma sessão na câmara de tortura e de haver sido retirada dos ferros, repentinamente 
" n f e s s ~ ~  todos os que cometera. Embora não houvesse testemunha para provar que ela abjurara a Fé ou 

0 coito com algum incubo - dado o extremo sigilo em que ometera tais oimes -, depois de  ter admitido 
que causara mal a homens e a animais, também confirmou que praticara esses dois outros crimes. Contou que há 
deoltO anos se entregava em corpo a um fncubo, na mais completa nega@? da ~ 6 .  "onda perguntada sobre o que sabia a respeito da tempestade de granizo que ocorrera na região, ela confessou 

tudo O que fizera. . 
Eu estava em minha casa, e ao nleio-dia veio até a mim um demônio. Disse-me pala acompanhá-lo até a planície 

e Ku~pel ,  trazendo comigo um pouco d'água. E quando lhe perguntei opye ele quena que eu fizesse, disse-me que 
y e n a  fazer chover. Fui assim até os portóeç da cidade e encontrei O demonio postado de pé debaixo de uma árvore. . D e b a h ~  de que árvore? - indagou-lhe O juiz. 

Oaquela ali, defronte da torre - res~ondeu-lhe, apontando Para a ámore. , C O que fizeste lá? - prosseguiu o jiiz. . O demônio me disse para cavar um buraco pequeno e despejar a água dentrodele. 
, Sentaram-se tu e ele juntos para cavar? - hão. Só eu. Ele Dermaneceu de ~ é .  . a - insistiu o magistrado. 

Depois eu despejei a água no buraco e comecei a revolvê-la com o dedo enquanto invocava O próprio Satanás e 
lodos outros deniônios. . E o que aconteceu à água? 

O dem~nio  a fez subir  elos ares e desaparecer. 
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O último processo findou na Inglaterra em 1712 e a Wtima fogueira para queima de bruxas foi 

acesa na Europa em 1782, no cantão suíço de G l a r ~ s . 4 ~  

O iluminismo e o recrudescimento da tortura 

O extremo rigor do sistema adotado nos procedimentos inquisitoriais com seus 

Processos secretos, delações anônimas, sistema hierarquizado das provas, com absoluta 
prevalência da confissão, corfiqueiramente extraída através do sofI'imeIlt0 corporal, justificou o 

de maciços moimentos de reação. Diversos pensadores, especialmente encontrados 
dentre os juristas, teólogos e ffiósofos, postaram-se contrários à tortura, creditando-se a 

Cornélio Enrique Von ~ ~ t t ~ ~ h ~ i ~ &  o ~rimeiro golpe, ao escrever em Paris, no ano de 1531, a 

Obra De oculta philosofra. 

O movimento reativo tornou-se mais expressivo com a revolução intelechial que se efetivou na 

especialmente na França, no ~6culo m I .  

424 ,, Enwlopaedia ~ , , i ~ ~ ~ ~ i ~ ~  do ~~~g puMicnc~e~ Ltda - ~neielopédia i?.letrdnica Barsa. Verbete: Bma,,ia. 
~ c ~ C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ f i t ~ i ~ ~  do ~ ~ ~ i l  publimçÓes Ltda - Eneidopedia Eletrôniea verbete: Bruxaria. 

"RGU, j0& ~ i b ~ i ~ ,  ii>rtum: his tóric~~ e j u d k  O crime de tortura na legislaFão bmSileim. 
da Lei 9.455/97) Disse*ação de Mestrado, PUC/SP, 199% P.75. 



Esse movimento intelectual que representou o auge das transformações culturais e cujo objetivo 

era a difusão da razão, mostrar a 'luz' para dirigir o progresso da vida em todos os aspectos, 

internacionalmente ficou conhecido como Iluminismo4~, que é a tradução da palavra alemã 

AufklarUng'28, que significa aclaração, esclarecimento, iluminação. 

O Iluminismo, mais do que um conjunto de idéias;foi uma nova mentalidade que procurava a 

gradativa separação entre o campo da fé (religião) e O da razão (ciência), determinando 

Profundas transformações no modo de pensar, sentir e agir do Homem. Procurava uma 

explicação, através da razão, para todas as coisas, rompendo com todas as formas de pensar até 

então consagradas pela tradição. Rejeitava a submissão cega à autoridade e à crença na visão 

medieval teocêntrica. 

Na seara jurídica, as novas idéias suscitaram questionamentos das antigas fórmulas da Justiça 

Penal, baseada na brutalidade e religiosidade. Propunha-se, em contraposição ao modelo 

lnquisitivo e ao sistema das provas legais, que provinha das ordenanças de Carlos I e Francisco 

'2 um modelo processual garantista, baseado no principio, hoje vitorioso, da livre convicção do 

julgador.429 

Exerceu atuação destacada a união de Pietro Verri e seu irmã0 Alessandro Verri, juntamente 

com Beccaria e mais um grupo de intelectuais, todos adeptos do Iluminismo, para a fundação da 

Academia deipu@, que se propunha em manter a publicação periódica intitulada 

I1 Caffe, que sen>ia de canal de divulgação dos ideais contrários a0 sistema legal desumano e 

arcaico que até então imperava, propugnando pela estruturação de um sistema onde 

Prevalecesse o progresso e a razão, além da separação dos Poderes e a expressa garantia dos 

fundamentais dos cidadãos. 

E m 1764, Cesare Bonesana, o Marquês de ~eccaria430, apoiado pelos seus companheiros de 

elaborou sua famosa obra Dos delitos e das penas. posicionando-se de forma 

contra a tortura. 

rl entre as sua idéias renovadoras, aduziu razões filosóficas, humanisticas e pragmáticas em 
f de sua abolição, ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ d ~  a obra de Beccaria, Álvaro M a ~ i n k  da Costa menciona que: 

2-  MA^^^^^ ABRIL MULTIM~DM, são Paulo: ~ b r i l  Multimidia, 1995. Verbete: Iluminismo. "0 I1uminjsmo ,j 
na natureza e no e no seu entendimento atravgs da razão. 6 

jntermediaçã0 da entre 0 homem e Deus e prega a separação entre 
socjajs, corno os fenômenos da natureza, sã0 reguladas por leis naturais I'. 

publi~açÕt?S Ltda - Enciclopkdia Eletrônica Barsa. Verbete: Iluminismo 

429 
de Direito Penal p. 49.. 

~~~~~e~ de ~eccaria.  DOS delitos e das penas. São Paulo: Hemus, 1983, tradução: 



"[. ..] foi objeto de uma explosão de entusiasmo em todo o mundo, 

revolucionando os sistemas repressivos vigentes e abrindo um caminho a 
modernas concepç6es sobre a pena, fundando O direito de punir na 

necessidade de defender a sociedade contra as transgressões e, por tal razão, 

quando a punição ultrapassa a tais limites de necessidade torna-se 
intrinsecamente injusta, colocando a utilidade como base da justiça humana. 
[...I Sustenta que foi a necessidade de sobrevivência a causa da rendncia 

parcial da liberdade que os homens sofrem ao ingressar na sociedade. Porém, 

nenhum homem está disposto a renunciar mais do que o mínimo necessário. 0 

conjunto destas proporções de liberdade renunciadas constituí a raiz e a base 

do direito de punir. . 

Beccaria defendeu um dos postulados básicos da licitude da produção das provas, o de que 
ninguém está obrigado a fazer prova contra si mesmo, como demonstram trechos da citada 

a seguir transcritos: 

"[...I Direi mais que é monstruoso e absurdo exigir que um homem acuse-se a 

si mesmo, eprocurar que a verdade nasça atravbs dos tormentos, como se essa 
verdade estivesse nos músculos e na flbras do infeiizl''431 

"[...I A tortura é, frequentemente, um meio certo de condenar o inocente débil e 

absolver o criminoso forte. É esse, Comumente, o resultado terrível dessa 

barbdrie que se considera capaz de produzir a verdade, desse costume prdprio 

de canibais, e que os romanos, apesar da dureza de seus costumes, reservavam 

apenasmente aos escravos, vítimas desgraçadas de um povo cuja feroz virtude 

tem ganho tantos elogios. "32 

O Marquês tambem equiparava a tortura aos antigos juizos de Deus: '21 única diferen~a que 

existe entre a tortura e a prova de fogo é que a tortura apenas prova O delito quando o 

acusado quer confessar, enquanto que as provas que queimam deixam uma marca exterior, 

corno a prova do crime. 'a33 

h esmo não tendo sido Beecarria o primeiro a indagar a necessidade da tortura como meio de 

lhvestigar a realidade Basileu Garcia434 expõe que Beccaria conseguiu ser categórico e 

Persuasivo no argumento que expõe, pois: 



"Começa estabelecendo um dilema, o que, aliãs, é muito frequente na sua 

maneira de raciocinar: ou o acusado é culpado, ou Inocente. Se é culpado, 

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

se pode conceber que seja punido previamente por meio da tortura? Esta, em 

conseqüência, nunca se justifica. " 

Oportuno citar a importante para o crescente movimento de reação contra a 

tortura, do filósofo italiano Pietro Verri, que escreveu a obra intitulada Observaçbes sobre a 

tortura, publicada em 1804, sete anos após o seu falecimento, na qual denuncia, de forma 

"Cemente, o atrasado e desumano processo criminal lombardo do século XVII. 

O tema central do livro de Pietro Verri, escrito entre 1770 e 1777, 6 a reconstrução, apoiada em 

de um processo criminal realizado em Milão no ano de 1630, conhecido como 

Processo dos untares, por que os ~ é u s  foram acusados de untar um Óleo venenoso nas paredes 

da cidade, para assim espalhar a peste, que exterminou grande parte da população milanesa, 

~hegando a matar 800 pessoas por dia. 

Na busca de culpados pela disseminação da peste, duas comadres, Únicas testemunhas do 
processo, denunciaram o modesto comissário do serviço sanitário, Guglielmo Piazza, como o 

untar do óleo envenenado nas paredes das casas milanesas. 

Tendo sido preso e brutalmente torturado, Piazza confessou a autoria. Persistindo as sessões de 

com o intuito de que apontasse quem havia fornecido o unguento pestífero, em total 
desespero, Piazza denunciou como seu cúmplice um pobre barbeiro seu vizinho, Gian Giacomo 

Mora, que, conforme a descrição feita no processo, Verri concluiu que ele era deficiente mental, 

incapaz de participar de qualquer ação criminosa que fosse e, principalmente, aquelas que 

esperteza e inteligência. 

I gualmente preso e torturado, Mora também confessou, tendo ambos sido condenados à pena 

a qual foi levada a termo com a mesma brutalidade observada nas sessões de tortura. 

A obra de ~ ~ ~ ~ i 4 . 3 3  denuncia enfaticamente a justiça da época e a tortura então empregada, 
d 
emonstradas ambas no seguinte trecho: 

creio ser movido por excessivo ardor quando digo que a tortura &, por si 
mesma, algo extremamente cruel, que 6 horrível a facilidade com que ela pode 

ser infligida pelo arbítrio de Um únjco juiz na solidão do cdrcere, e que a 

insidiosa moral em que um dos autores mais C ~ ~ S S ~ C O S  forma 0s juizes 6 

+ 
Observações sobre a tortura, p.84. 
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realmente digna da ferdcia dos tenebrosos tempos de outrora. Trata-se, 

portanto de uma questão da maior seriedade, digna de toda a atenção, e tudo 

o que se possa dizer para diminuir seu horror ou sua importância não 

consegue se sustentar." 

As novas -idéias iluministas, impulsionadas por Verri e, especialmente, por Beccaria, no campo 

jurídico, deram origem 6 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que tinha 

Por principio o ideário de igualdade, liberdade e fraternidade, idealizado durante a Revolução 

Francesa. 

Muito embora a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão silenciasse em face da tortura. 

a sua proibição decorria tacitamente dos principias ali consignados. 

Em decorrência, desde o século XVIII, a tortura foi retirada da maioria dos sistemas legais, 

0 seu ,O tanto como meio probatório como pena corporal. 

O primeiro país a foi a prússia, em 1740436, mantendo-a somente para 0s crimes mais 

graves, quando em 1756, finalmenteJ foi extinta definitivamente, no que foi seguido pela grande 

maioria dos países ocidentais, ficando patente a rejeição mundial às atrocidades que eram 

'OrnetidaS. 

O ressurgimento da tortura no século XX 

Diante da aboliçáo da tortura no continente europeu e nos países ocidentais, Victor 

Ilugo, no ano de 1849, quando discursava em Paris, no Congresso Mundial dos Povos pela Paz e 
Praternidade Humana foi levado ao de pronunciar enfaticamente a célebre frase: ''iV& 
d eclaramos a tortura banida da face da terra 

Infelizmente para a humanidade, Victor Hugo e~tava errado, pois, na sequência secular, o 

viu-se novamente frente ao avassalador USO da tortura e de forma não menos severa do 

que a utilizada em qualquer outro período histórico, embora, agora assumisse novas formas de 

Qecução, 

2- 
4 3 7 A I d ~ ~ ~ A Q U E  ABRIL M U L T I M ~ ~ ) I A .  Paulo: Abril Mvltinildia, 1995. Verbete: Iluminismo. 
'ELO, Clóvis. A Tortura e,n face da Lei e do Direito, Recife: [sae.], 1988, P.3-4. 
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Se nos períodos em que a tortura era institucionalizada e, inclusive, prevista nos sistemas legais, 

a sua execução se fazia às claras, de modo ostensivo, servindo como exemplo para o deleite de 

uma platéia sequiosa, passou a ser executada na clandestinidade e à margem da lei. 

Outra característica marcante dos novos sistemas de tortura, conforme apontado por .- 

Poucault4~8, é que o corpo deve ser preservado a qualquer custo, sendo que "em algumas 
dezenas de anos, desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado 

Simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. 
Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal. ". O corpo que antes deveria 

apresentar sinais visíveis hoje deve ser mantido incólume. 

Como assinala Roberto Armando Ramos de Aguiar439: 

"Os meios insidiosos e cruéis das antigas penas foram deixados de lado, pelo 

menos legalmente, transmudando-se de expedientes punitivos para 

instrumentos de obtenção de informações. A tortura pública sancionadora 

muda-se para os lugares ermos e passa a ter a lhalidade de extrair, o mais 

rápido possível, informações necessárias à IYpressã0. Por isso, a tortura, como 

na0 mais existe para a lei, não mais existe para o mundo. Não existe mais a 

tortura pública, feita às claras, hoje ela é secreta, oculta, instrumento 
escondido do Estado, de pressão contra ss camadas margfnafs, %das as  

forcas repressivas em regra a usam. mas sd ganham publicidade quando 

ocorre um erro técnico,um acidente de percurso, com a morte do torturado ou, 

pelo menor, o vazamento para a Imprensa da notlcla da tortura. A vitima da 
tortura, quando vem a morrer, d apresentada. na versao oflcfal, como um 

suicida. " 

da tortura no s6culo XX comeqa a ser contada no ano de 1958, na França, quando 
'enri d l e g 4 4 0  edita a obra LB torture, onde descreve a prhtica de tortura na Argdlia francesa, 

''metida pelos co]onizadores e franceses com o objetivo de conter OS movimentos de libertação. 

diante dos fatos por Alleg ganhou força e ampla publicidade, quando da 

Publicação do .*igo denominado u m a  vitdria, de Jean Paul Sartre44], publicado na revista 

L*Express, no mês de março de 1959, cuja edicão, em sua grande parte, foi apreendida pela 

Policia francesa. 

:i; F O ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  vigim e Punir, p.12. 
q o " G ~ ~ ~ ~ ,  Roberto Armando Ramos de. Direito, Poder e Opressão, São Paulo: afa-6mega, 1980, p.89. 

~ L E G ,  Henri, La Torture, ~ ~ ~ d :  NAFFAH NETO, Poder, vida e morte na situação de tortura - esbop de uma 
Pmenologia do terror, p.i. 

'QTRE, Jean Paul. uma Vitdria. Apud: NAFFAH NETO. Poder, vida emorte na situacão de tortura - e,sboco de 
f~nornmoio~ia da terror, p.2. 
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A ação policial não foi suficiente para conter a indignação, surgindo diversas manifestações de 

apoio a Sartre. 

Mais tarde, no ano de 1973, durante os trabalhos do congresso da anistia internacional, 

realizado em Paris, os europeus puderam surpreender-se com as denúncias de atrocidades ... 
cometidas na América latina, não mais decorrentes das colonizações ou das guerras, mas 

enquanto forma de atuação governamental nos diversos países do continente americano. 

Nesse momento em diante, a tortura tornou-se tema de estudos obrigatórios, despertando 

grande interesse entre os filósofos e cientistas humanos em geral. 

Alec Mellor442, denunciando o fenômeno, identifica três causas para o seu ressurgimento: o 

do estado totalitário e as condições modernas de guerra, ou seja, a procura, a 

qualquer preço, a cada minuto, sempre com extrema urgência, da informação, de onde o 

desenvolvimento dos sefiços especiais e do interrogatório especial; e, como terceira causa, 

ainda que não aceita pela maioria dos analistas do ressurgimento do tortura, O asianismo, que 

define como política estatal a exaltação do papel do espião, não colocando freios ao tratamento 

Concedido a prisioneiros de guerra. 

Segundo h a  Maria Babette Bajer e Paulo Leite Fernandes443 deve-se acrescentar As suas causas 

a certeza da impunidade de que se vêem imbuídos os torturadores. 

Nesse período o mundo vivenciou as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial, 

quando o nazismo444-44a de Hitler matou e torturou milhões de judeus e outras minorias étnicas, 

intenção de purificar a sociedade. 

442 
MELLOR, Alec. ~ ~ ~ d , .  BORGES, J O S ~  Ribeiro, Tortura: aspectos histbricos e jurídicos. O crime de tortura na 

IegislaÇão brasileira. Análise da Lei 9.455/97, Dissertado de Mestrado, PUC/SP, 1999, p.83, citando La Torture: 
'On hiStorie - son abo]ition - sá réapparition ao XX ~iécle, Les Horizons Littéraire~, Paris, 1949, apud Peters, 
Edward, Tortura - ,a visão sistemdtica do fenômeno da tortura em diferentes sociedades e momentos da histbria, 
Editora Ática, sp ,  1989. 2 F E m A N ~ ~ ~ .  Aspectos jurídico-penais da tortura, P-163. 

E n ~ ~ c l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Britannim do Brasil publicações Ltda - Enciclopédia Eletrônica Barsa. Verbete: Nazismo. 
Nazismo 6 movimento poljtico e doutrinário de caráter fascista. surgidos na Alemanha apbs a primeira guerra 

sob a liderança de ~ d ~ l f  Hitler. O termo é uma abreviatura de Nationalsozialismus, doutrina do Partido 
Trabalhista Nacional-Socialista Alemão. ". ? En~yclopaedia Bitannica do Brasil publica~ões Ltda - Enciclop6dia Eletrônica Barsa. Verbete: Holocausto. 
C h a ~ - s  ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ t ~  a persegUiç-o movida pelos nazistas aos judeus e outras minorias nos territórios dominados 

alemães. Marcado pela violincia e pelo terror, O periodo compreendido entre 1933 e 1945 chegou ao auge com 
SOl~ção final" rdie End]osung': em a deliberação de exterminar 0s judeus da Europa. 
primeira medida voltada para perseguir 0s judeus na Alemanha foi tomada um mês depois que Adolf Hitkr 

torn,"-se chanceler (prmeiro-ministro) em 30 de janeiro de 1933 0 s  judeus foram demitidos de postos 
adminfrtrativos, tribunais e e suas lojasS boicotadas num Primeiro momento, passaram a ser 
Sa?ueadar Com uma série de leis, confiscos e pogroms (ataques ~ r g a n l ~ a ~ s ) ~  1933 e 1938, Hitler conseguiu 
'''ar as bases econômicas e dos judeus e cristãos alemaes de orlgem~uda~ca. Pelas leis de Nuremberg de o5 0s judeus perderam a cidadania e foram proibidos de contrair matrlmonlo com alemães não judeus Após a 
'Oite das vidraças quebradasu ( ~ ~ i ~ t ~ l l ~ a c h t ) ,  de 9 para 10 de novembro de 1938, quando praticamente todas as sina @gas e instituiG~esjudaicas da Alemanha foram destruldas. RIllhares de~udeus tiveram seus bens confiscados 

"oram Presos em campos de concentração. 



Iguais atrocidades foram perpetuadas na extinta união das repúblicas socialistas soviéticas 
(URSS), quando o Partido reprimiu as liberdades individuais com 0 USO de tortura, visando a 

do POVO ao novo regime. 

Seria incorreto afirmar, nos dizeres de Lena Cláudia Ripardo Pauxis447, que a prática da tortura 

é patnmônio exclusivo dos regimes ditatoriais; lamentavelmente, regimes democráticos - ou 

4s~it6rias a/cmas nos primcims anos da s q ~ m d a  guerra mundial pcmitiram maior opressão dos.judcus c ~ ~ y ~ p c ~ ~ s  
$lemanha e em outms países dominados pelo nazismo. Com 0 deslocamento dos exércitos alemães para oeste -- 

'Ol«niU, [ ~ ~ i &  ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ . ~ ~  e períses búlljru,s -- c1 solução tlu "q~ies.slão judclicu" C'klie Jundenfrcige") ,foi cleiyuclu cios 
y9uüdrões da morte SS, conhecidos fo~Ga.S-t~?Vf~ especiais (Einsatzgruppen). t'opuia$Y>es inteiras de judeus, 
c19un~s , esluuos n ~ o  judeus de CidudC.i cOnquis~ud~~ eram presas, execuludus e enlorrudus em vulus ~.~niur ls .  

método de extemínio consistia no conJnament~ em caminhõesfe+ados, cuja fumaça tóxica e m  dirigida ao 

~mpanimenlo de e usfuiuuu os ~ u ~ n ~ e s  no imjeto par: os !mais onde emm entenudos em massa. No Confednna de w~~~~~~ realizada em Berlim em 20 delanelm de 1942. líderes nazistas decidiram que a 
So lu~~o/ i l iu l  clu yuesluoju~uicuw euucuar os.judeus da E U ~ F  ~mru cullllx>~ de contu?nirccc;ùo nos 1,uíses 

leste, onCie R,t.e~eri<rm ~lrcl tamento r l ~ ~ . r l l l u c ~ ~ " .  Muitos forum imcdiat<lmcnte t~ccritudos c oiltros se cicstin«r<im 
fwntcs de fmt,alho, nas quais mo,.,-iam por não resistirem ao esfor~,~) e mú ulimentuiüo. (hitro mL:todo 
extemjnio cm massa c.rnm ns cama,.ns dp ggns disfarçadas em ch~lvefms, de onde os corpos eram removidos para 
!:mos mematórios. ~ ~ l ~ ~ / ~ - ~ ~  que quapo milhões de judeus mommm nos Campos de Auschwitz, Majdanek, 
7r~hlii~ku, (y,<,lmi70, ~)hi , , , )~.  e ,k.lLpc. ( 1  lliji,ir.i'> tofcrl de j~idells mortos nazistas b rstimorlo em seis milh&s, 
ee'VJ <k. 13% d(,s4fi ,,,i//,& <le mi/;l<irQs Q pjuis mortos di[mnte a segunda guenu mundiul. 
Iii. 

I ~ ~ l l ~ ~ ~ , ~ l t ( o ,  I..nçarta(@. 0 c )nlirie Micm>=>ff ( '<>rp<ir-alit>ri. I >isln>iií\ el eIii .  
~ ~ l l l e n c a r t a ~ m s n ~ c O m l e n C a r t a ~ ~ e ~ a ~ t t a s p  A ~ S O  ~111: 10 de riluqo de m 0 2 .  llll~gerii de uriui cova de ~ 1 ,  cuillpo 

dc con~cn~rui;ú(~ demw>. 
J 1411~1 S, A (7rii l l i i ie/ iLniyii i  i,ii *,i>rluiu ,li> L'irriLo l ~ ~ i l ~ i 1 ' u , ~ s 3 - 2 4 .  



supostamente democráticos - também recorrem a ela, ainda que menor escala e de maneira 

ocasional, não como política de governo. 

Verdadeiramente, a aplicação de suplícios rompeu, no século XX, as barreiras geográficas, 

instalando-se em diversos países, sempre com o intuito de ser um meio Útil de inibição da ... 

expressão do pensamento, da liberdade e do combate à criminalidade desenfreada. 

Diante desse novo panorama, já vivenciado anteriormente, a consciência internacional voltou-se 

novamente ao combate do problema, conduzindo à criação de um conjunto jurídico 

transcontinental que visasse a sua completa abolição. As  medidas legais adotadas no âmbito 

internacional, bem como a legislação pátria pertinente ao assunto, serão alvo de estudo do 

presente trabalho, como se verá mais adiante. 



Capítulo III - História da Tortura no Brasil 

As Ordenações Filipinas . 

Desde o seu descobrimento no ano de 1500, o uso da tortura no Brasil esteve presente, não 
havendo rnarcante solução de descontinuidade. 

A medida que o santo oficio da inquisição mantinha-se atuante em terras brasileiras por 

Intermédio das autoridades eclesiásticas locais e de visitadores vindos do tribunal de Lisboa, 
vigiam, desde 1521, as Manoelinas e, desde 1603, as ordenações Filipinas. 

esta última, que era uma compilação das leis positivas portuguesas, acrescida de 

novos principias, por ordem de Felipe 11 da Espanha, foi confirmada em 1643, vigorando em 

Porhigal até i867 e no Brasil até o advento do antigo código civil, em 1916.44~ 

No que pese a sua longevidade, 0s doutrinadores apontavam severas críticas ao seu conteúdo, 

em especial, a falta de urna ordenação adequada, parecendo mais um compêndio 
de situações fáticas do que um texto legal. 

Destacava-se, ainda, prohndamente pela crueldade e extremada religiosidade, incorrendo no 

grave erro de confundir o crime com o pecado. 

Previa 0 título CXXXIII que 0s tormentos seriam realizados para obter a confissão do acusado 

Ioda vez que houvesse somente um indício, o qual deveria ser contundente O bastante em 

apontar a autoria. Para que se condenasse a pessoa, seria necessária a ratificação da confissão 

diante do juiz, sob pena de ser aplicada nova sessão de tortura. 

OS auspicios dessa legislagáo, alerta João Mendes de Alrneida JÚnior449 que 'dominava o 

'Ystema da prova legal, isto é, o juiz deveria julgar pelo allegado e provado, ainda que a 
lhe dictassc o contrário.': 

2- . .Eiicyclopaedi,7 ~ ~ i t ~ ~ ~ ~ i ~ ~  d o  Brasil publicações Ltda - Enciclopédia Eletrônica Rarsa. Verbete: Ordenações 
Filipinas. 449 

&MEIDA J~JNIOR. O processo criminal Brazileiro, P.150. 
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Embora esse diploma legal tenha mantido sua vigência45O mesmo com a independência do 

Brasil, desde 23 de maio de 1821 a tortura e outros meios cruéis e degradantes usados nos 

Porões das prisões, foram abolidos através da edição de decreto imperial. 

Rompia-se, ... na seara jurídica, a ligação entre a tortura e as prisões, vedando-se toda e qualquer 

espécie de tormento no período anterior à decisão judicial. 

Durante longo período de 400 anos em que a escravidão foi legalizada4s1 no Brasil, aos 

escravos eram reservadas todas as formas de tormento, indo do açoite - a mais simples - até a 

da pena capital. 

Via de regra, como eram tratados e reconhecidos juridicamente como animais e não seres 

humanos, encontravam-se totalmente subjugados pela vontade de seus senhores, os quais, pelos 

mais insignificantes motivos, poderiam determinar a sua colocação nos ferros, onde 

Permaneceriam por longas horas e, até mesmo, por vários dias expostos à ação do tempo, isto 

quando não fossem, concomitantemente, açoitados. 

Sempre presente na história colonial brasileira, a tortura foi aplicada, com a complacência 

ludicial, em negros e índios escravizados. 

o escravo que prestava serviços no Campo esteve sempre sujeito aos maus tratos 

pelos senhores, pois era este que fornecia Suas vestimentas, alimentação, moradia e, 

até mesmo, as suas relações sexuais. Essa condição de total dependência abria 

'arninho a imposiç~o de "castigos mais atrozes e aviltantes que um ser humano podia 

enfrentar: tronco, a~oite,  viramundo, cepo, libambo. peia. gonilha são denominações das 

terríveis a que foj submetido. isso quando a +?ressão não era maior, corno 

Pon~apéS no ventre de escravas gestantes, olhos vazados e dentes quebrados a martelo. O 

2- 
G O ~ ~ ~ ~ ~ ,  Valéria Diez Scarance Feriiandes. Tortura e Prova no Processo penal. Dissertação de Mestrado, 

PUc/sp, 2001, p.33-34. Por deternliiia@o expresw da Lei de 20 de outubro de 1823, que estabelecia o pdiicfpio da 
jurídica anterior, permaneceria "em vigor a legisla~ão pela qual se regia O Brasil atd 25 de abril dc 3 bem assim, as leis pelo Senhor D Pedm Regente Imperador daquela data em diante, e 0s 

4 s F t o s  das cortes portuguesas que são 
I...] ate que fossem organizados os Códigos1'. 

I o j M 1 ~ ~ ~ ~ ,  Jorge. curso de direito constjtucionaf. Sã0 Paulo: Atlas, 1989, p.46. ''A libertação dos escravos negros 
gradatjva: a ~~i ~ ~ ~ g b i ~  de ~ ~ ~ i ~ ,  de 150, que proibia o tráfico em mares brasileiros; a Lei do Ventre Livre em 

18713 tornava ,ivrcs os mar de rscravos aphs 187.; a Lei de fexagenáris que libertava 0.7 r,vrra~o.y coiii rr, ais dc 65 anos, finalmente a ~~i 3.353 de 1888, cognonli~lada f.el Aurea, assinada pela PAncesa Isabel, 
Susc~~<a,~,,te ,.cza cni seu artigo 10: declarada extinta a esc~rvidao 110 Brasil:l 



trabalho de sol a sol (cerca de 14 horas por dia) transformava o negro de campo num 
verdadeiro trapo h~rnano.'~". 

0s negros foram trazidos da África do século XVI ao XIX para permanecerem na condição de 
escravos. . .. A permanência nessas condições significava a constante possibilidade de receber 

tratamento violento por parte do senhor. 

Mesmo com a inadmissibilidade da tortura consagrada, primeiramente, na constituição política 

do império4si, outorgada em 25 de março de 1824, e, posteriormente, confirmada na edição do 

c6digo criminal de 1830454, não Ocorreu a abolição da pena de açoite que era aplicada aos 

escravos, mantendo-se a exclusão desta classe de homens dos benefícios da cidadania. 

Hélio Bicudo4~5 comenta que na época da constituição do império, Os direitos humanos 

fundamentais somente eram prerrogativas de uma elite dominante, 'Pois o povo e os escravos 

submetidos a toda sorte de arbítrio por parte do Estado e dos poderosos. Foi o tempo do 

Pel0urinho e dos castigos corporais, que não se restringiam apenas aos escravos: marinheiros, 

por exemplo, eram Submetidos a chibatadas, como punição institucionai. ': 

Somente no ano de 1832, com a vigência do primeiro código de processo criminal, a tortura foi 

abolida como forma de produção de prova e investigaçã045~, invertendo-se o sistema 

inquisitorial vigente para o novo sistema acusatório, onde impunha-se a obrigatoriedade de que 
Para a condenação de uma pessoa a confissão somente poderia ser obtida de forma livre, 

devendo ainda ser corroborada por outras provas do Processo. 

Assunto em constante discussão, a origem da atual violência e emprego da tortura está 

diretamente enraizada no processo civilizatório iniciado a partir da colonização portuguesa e de 

Seu ordenamento jurídico calcado na aplicação de penas corporais Com0 punição para os mais 

diversos delitos. 

Logicamente, tal fato histórico revestiu-se da maior importância, porém não foi o único fator 

que trouxe para a atua]idade 0s comportamentos violentos que hoje presenciamos. 

452 

953 EncyClopaedia Bntannica do Brasil ~~b l ia@es  Ltda - Enciclopédia Eletrônica Barsa. Verbete: Escra\idão. 
d. $GUEL, Jorge. Curso de direito constitucional São Paulo: Atlas, 1989, P.42 'Artigo 179: A in~iolabilidad~ dos 
"eitos civis e poljtjcos dos cjdadzos brasileiros, que tem Por base a liberdade. a segurança individual e a 

é garant lh  pela Consíitu,qao do ~ r n ~ ç r i o  pela manefra seguinte: 2;:) Dcsdejd ficani abol,dos 0s ayoutes, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as niafspener cruf!is * 
q "lgo 60 do c6digo criminal de 1830 continuou permitindo que 0 escravos fosse? submetidos ao aqoite. 

'ICUDO, Hélio. Direitos humanos e constit~icionaln~ Brasd. Sao Paulo: Atica, 1987, p.17, 

. G o ~ ~ ~ ~ ~ .  Tortura e prova no processo penal. p.34. 
confissão do em Juizo Competente, sendo livre, 

CO'oeidindo com as cjrc~nstgncjas do fato, prova 0 delicto (artigo 94) : 
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Para compreensão do uso atual da tortura, como forma de aplicação de castigo ou para obtenção 

da confissão no cometimento de delitos, deve-se realçar a origem patrimonialista do processo de 

colonização, quando a coroa portuguesa, com o intuito de colonizar o Brasil, loteou o território, 

confiando grandes porções territoriais, denominadas capitanias hereditárias, a empreendedores 

Privados que buscavam mais o lucro do que o desenvolvimento nacional. 

0s donatirios possuíam poderes de administração quase que absolutos sobre as pessoas, 

detendo toda jurisdição civil e criminal, inclusive a alta justiça, que consistia na aplicação das 

Penas de morte e talhamento de membro aos peões, índios e escravos. 

0s brancos portugueses, elite econômica e política da sociedade, detinham poder de vida e 

morte sobre 0s membros africanos - considerados mercadorias - e indígenas, que eram 

Considerados como animais sem alma. 

Fundava-se a estrutura econômica da colônia na mão-de-obra escrava indígena e, 

Principalmente, africana, sendo que estes, logo na sua chegada ao Brasil, eram apresentados aos 

Seus senhores e, imediatamente, açoitados severamente, com o único motivo de incutir-lhes a 

idéia de que o senhores nasceram para os dominarem e que eles deveriam ser temidos e 

A prática da violência e opressão, por parte daqueles que detinham o poder econômico e 

era voltada contra todas classes despossuídas, como modo de garantir o controle 

S0cia1.457 Usavam-se de técnicas de intimidação e aplicação de castigos por mero capricho, 

refletindo-se essas condutas no decorrer dos tempos e chegando até a atualidade onde ainda 

0 compofiamento das elites de fazer uso das forpas públicas para subjugarem as classes 

abastadas. 

'sim transcorreu durante o período brasileiro do regime militar onde OS torturadores, fazendo 

das técnicas de tortura, desumanizavam e aterrorizavam OS suspeitos de subversão458, como 

será analisado na sequência. 

J MADO, Jorge. os pastores da noite, Rio de Janeiro: Record, 4Sa ed., 1998, P.272. Numa denlonstra~o clara, 
orge Amado assim expõe sobre as condiqões de resistência: "Ld estavam eles, em seus barracos, vivendo. Vivendo, @Js a verdade. sem maiores ambjcões, sem agitações, sem atos arrojados, vivendo apenas. NO meio de todo aquele 

FulhO /,,.I e,er iani consegu,ndo o maior dos eventos: conseguiam viver quando tudo se unia para [ornar 
mpossfvel tal empresa, corno dizia Jesujno, pobre j d  fazia demais com viver, viver resistindo a tanta miséria, 2s 
di%dades sem fim, aquela extrema pobreza, 9s enfermidades, B falta de toda assistência, viver quando jd não 
yi:tlam condjçoes senão para morrer NO entanto, viviam. era uma gente obstinada. não se deixavam liquidar 
achente.  sua capacidade de resjsthcia 2 miséria, a fome, as doenças, vinha de longe, nascera nos navios 
oe~r~irosS na escravidso. Tinham 0 corpo curado, eram duros na queda. ". 



Regime Militar 

A renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, foi a tentativa de execução de um 
malogrado projeto para instituir no Brasil um regime autoritário, onde o próprio renunciante, 

9 6 s  apelos do povo, retornaria ao poder, desde que lhe fossem concedidos amplos poderes para 

governar. 

O plano arquitetado possuía dois momentos distintos: a renúncia459 e 0 retorno com poderes 

absolutos. 

O segundo momento falhou e o congresso nacional aceitou incontinenti a renúncia voluntária do 

Presidente, sendo empossado, de imediato, Ranieri Mazzilli na presidência, tendo em vista a 

ausência do país do vice- residente João Goulart. 

Posse de Jango não foi pacífica uma vez que os militares não se contentavam com a ideologia 

de esquerda apresentada pelo vice-presidente. 

com o apoio de alguns dos comandantes militares, dos governadores do Rio Grande do 
Sul, e Parana, dos sindicatos, organizações estudantis, foi garantida a sua posse como 

Chefe de &tado, em 7 de setembro de 1961, pois agora vigorava no Brasil O sistema de governo 

Parlamentarista, aprovado pela emenda constitucional no 4, de 2 de setembro de 1961, 
por José Afonso da Sil~a4~O Com0 Ato Adicional- 

6 de janeiro de 1963, 0s eleitores foram convocados para o plebiscito que aprovaria ou 

a emenda consti~uciona~ que instituiu o sistema parlamentarista. 

larga maioria de votos, com 9,s milhões de votos a favor contra 2 milhões461, foi rejeitado o 

Parlamentarismo, voltando o pais, através da aprovação da Emenda Constitucional no 6, de 23 
d *  e Janeiro de 1963, ao sistema de governo presidencialista, marco inicial do processo que vai 

com a deposipão, na data de i de abril de 1964, do último presidente eleito sob a kgide 

da constituição federal de 1946. 

458 
, A L ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ,  Luiz Felipe. Trato dos WvenfeS. SS" Paulo: CiaSd?s Letfas, 2OO01 p.148. 

M ~ ~ ~ ~ J , , .  Curso de direito cons~i~ucion~l, p.92 0 teor da ultimo bllhetlnho do mandato presidencial de JQ: 
.Nesta data e por este instrumento, deixando com O Ministro da J u s ~ ~ Ç ~  as razões de meu ato, renuncio ao 

de Presidente da República, I', 
tai 'ILvA, José Afonso da. curso de direito constitucional positivo. São Paulo: RT, Sa ed., 1989, p.77 

G A s p ~ ~ ,  Elio. A Ditadura São P'ulo: companhia das Letras, 2002, P.47. 



Com o apoio do Governo americano462-463 que abandonara a sua política de hostilidade a golpes 

militares, instaurou-se uma nova ordem social, política e econômica, onde um comando tríplice 

Supremo da revolução assume o governo e, oito dias após, decreta o ato institucional464, ainda 

Sem número, por se supor que fosse o único465, centralizando todos poderes e limitando a 

competência dos demais. .- 

O congresso nacional elege o general Castello Branco como Presidente da República, sendo José 

Maria Alkimim o seu ice-Presidente. O artigo ioO do ato institu~ional4~~ conferia ao Presidente 

da República, no interesse da paz e da honra nacional, a competência de suspender direitos 

Políticos pelo prazo de dez anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, 

o poder judiciário de apreciar qualquer um desses atos. 

AO se encerrar em 11 de junho de 1964 o prazo estabelecido pelo ato institucional para que 

cessassem as primeiras cassações, apurou-se 378 atingidos, sendo três ex-Presidentes da 

República Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart; 6 governadores de estado; 2 

Senadores; 63 deputados federais; e 304 deputados estaduais e vereadores. Foram reformados 

C o m ~ ~ l ~ ~ r i a m e n t e  77 oficiais do exército, 14 da marinha e 31 da aeronáutica. Aproximadamente . . 

dez mil funcionários p(iblicos foram demitidos sumariamente e outros quarenta mil passaram a 

Ser investigados pela então criada comissão geral de investigações, que coordenava todas as 

atividades de policia judiciária militar que começava a se difundir por todo 0 país. 467 

462 
LIFE INTERNATIONAL MAGAZINE, 17 de outubro de  1966. Entrevista do Presidente Americano Lyndon 

Johnson citada por GMPAN. A Diadura envergonhada. p.102. T e m  guardar relação direta com a profundidade 
pr~etada para a intervenção, mas refletindo o entendimento que tivera da participação de seu governo na queda 
d 
fe João Goulart, o presidente americano Lyndon Johnson costumava dizer que 'SOU um presidente caipira. que não qfi a Harvard, mas o Brasil ainda não virou um pais co~unls ta  : ". 

G&PARI. A Ditadura envergonhada, p.60. "O embaixador dissera a Kennedy que a hipótese de um golpe 
estava no baralho. Opunha-se 2 idéia de se pensar na deposição de Jango como estraíégia, mas desejava ter a 

mão. Tiveram o seguinte diálogo: 
l G o ~ ~ ~ N J  - Creio que uma de nossas tarefas mais importantes Consiste em f0rfaleCCr a espinha militar. gPreciso 

claro, porém com discrição, que não somos necessariamente hostis a qualquer tipo de ação militar, contanto 
?fique claro a motivo. 
. Contra a esquerda - cortou Kennedy. 
. ' I e  ertá entregando o pais aos ... 

- completou o presidenk 
iExatamente. vários indjcios de que Goulart, contra a sua vontade OU não [inaudível] ... 

eonedy decidiu reforçar a base militar da embaixada. A reunião Com Gordon levou-o a temer uma derrocada, 
Oada menos que a instalação de um regime comunista ao longo de 1963. 
464 BONAV~ DES, paulo e AMA-, Robe*o. Textos politicos da história do Brasil, ~01.7, p.485. Disponível no C 

entro Brasileiro de ~ ~ t ~ d ~ ~  ~ ~ t i ~ ~ - A m e r i c a n o s  em < ~ . ~ e b ~ l a . o r ~ . b r l t x t ~ o l i t / s o c i o l v o l 7 /  ~;r.?.html>. Acesso em de outubro de 2002, A introdufão do   to Institucional ~ustlficava 0 Golpe Militar como sendo uma revolu@o: 
R ~ ~ o I ~ ~ ~ ~  se investe no exercicjo do Poder Constitucional. Este se manifesta pela eleição popular ou 

2 R e v ~ l ~ ~ ~ ~ .  Esta é a forma mais expressiva e mais radical do Poder Constituinte1'. 
G A S P A ~ .  A Ditadura envergonhada, p.137. uCasteíio queria um ato institucional que durasse só três meses. 

Q"ria que as cassaç~es se ljmitassem a uma ou duas dezenas de dirigentes do regime deposto. Cassou cerca de 
qWnhentas pessoas e demitiu 2 mil, Seu governo durou 32 meses. 23 dos P a i s  sob a vigência de outros 37 aros 
Complementares, seis deles associados aos poderes de baraço e cutelo do Executivo. Debaixo da Constituição que 
:plamou os seus subordinados a defender em março de 1964, nIanteve-se apenas nove meses. ': 

M I ~ ~ ~ L .  Curso de direito p.96. Y~rt.10. No interesse da paz e da honra nacional, e sem as 

li?ita~der previstas na Constituição, os comandantes-Chefes* que e t t a m  0 Presente Ato, poderão suspender 
d l r c i t ~ ~  poljticos pelo prazo de dez (10) anos c cassar mandatos leglslativos federais. estaduais e municipais, 
excluida a apreciação judicial desses aios. 'I. 
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Relembrando os primeiros meses do regime militar, o General Golbery do Couto e SiIva468, 

Participante ativo dos primeiros lances da construção do próprio regime, observava que: , 

"NOS meses seguintes à Revoluçáo houve excessos. Eu achava que tudo não 

passava de acontecimentos produzidos pelo calor da hora, como, por exemplo, 
.- 

o que fizeram com o Gregório Bezerrarsg. Você não faz um omelete sem 

quebrar ovos. Casos como esse, as levas de exilados e os problemas individuais 

provocados pela reação emocional, me pareciam toleráveis porque haveriam 

de ser controlados no futuro. Além disso, eu achava que muitas das denúncias 

eram fruto do exagero. Outras, por certo, eram produto de condutas 

ignorantes. Quem não se lembra daquele caso da patrulha que apreendeu 0s 

exemplares do romance O vermelho e O negro, de Stendhal? Mas, numa hora 

dessas, que se há de fazer? 

O mesmo conteúdo justificativo da violência empregada pelo sistema pode ser apurado do teor 

da conversa mantida durante o encontro do Tenente-Coronel Hélio Ibiapina e o Arcebispo de 

'linda e Recife D. Helder Câmara, onde o comandante dissera: 

"Muitas vezes o senhor tem vindo ao IV Exército reclamar de torturas contra 

presos políticos. Traz os nomes e as torturas a que estes homens foram 

submetidos e não sei como consegue estas informações. Invoco o seu 

testemunho para dizer que nunca neguei que as torturas existissem. Elas 

existem e são o preço que nós, OS velhos do Exército, pagamos aos jovens. Caso 

tivessem os oficiais jovens empolgado o poder os senhores estariam hoje 

reclamando, não de torturas, mas de fuzilamentos. Nós torturamos para não 

fuzilar. ". 470 

"b a determinaGáo governamental, erigida segundo a doutrina de seguranqa naciona1471, 

formulada pela escola superior de guerra (ESG) e renovando a estrutura repressiva montada 

durante 0 Governo Bernardes, denominada de "4a Delegacia", Castelo Branco determinou 

> 
A R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S E  DE SÃO PAULO. Brasil: Nunca mais - Um relato para a história, p.61. 

4 G4Sp~Rl.  A Ditadura envergonhada, p.133. 
F o ~ ,  Antonio Car-0s. Tortura. A história da repressão poljt!ca no Bras? São* Paulo: Global Editora, 1979, p.32. 

Greg6rio Bezerra era um dirigente que no dia i de abril de 1964, foi doido por uma patrulha do Exercito e 
seminu j traseira de uma Gatura militar, sendo puxado para um passeio pelas ruas da cidade do Recife. AO 

hino, ainda náo satisfeitos, 0s militares o espancaram, em praça púbhca, Com uma barra de ferro. Todo o episódio 2 e transmitido por uma emissora de televisão local. 
A L V ~ ~ ,  Márcia Moreira. Torturas e torturados, Rio de Janeiro: Id?de,No\'a, 19662 P.25- 
J U ~ ~ ~ l ~ ,  Paulo. O crime de tortura. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, PUC, São Paulo, p8 P.88. "Na aula inaugural da Escola Superior de Guerra, em 13 de março de 1967, O Marechal Humberto TteI10 Branco revelou preocupações com a Segurança Nacional. ao referir-se que o conceito tradicionalista de 

efesa Nacional enfatira 0s aspectos militares da segurança e, em paralelo, 0s problemas da opressão externa; 
que a noção de segurança 6 bem mais abrangente. Por inc~rporar a defesa global das inrtjfujções, e, Po 

r Consegclinte, 0s aspectos psjcossocjais, a preservação do desenvolvimento e da estabilidade poIítjca interna; 
tamb&ni, que o conceito de seguranca abrange de forma mais expljcjta a agressão Interna que o conceito 

de 0 conceito de segurança na possibilidade de combater a guerrilha e a subversão da 
Ordem, do que a agressso externa. - 
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ao General Golbery do Couto e Silva que estruturasse um serviço de informações centralizado 

no Governo federal, formado por agente~47~ especialmente convocados em todos os órgãos de 
informações do país e dotados dos mais avançados equipamentos. Dedicando-se com afinco 

nesse projeto, no dia 13 de junho de 1964, através da promulgação da Lei no 4.341473, foi criado o 

sistema nacional . .. de informações (SNI), cujo poder ampliou-se sem interrupção nos anos que 

Seguiram ao golpe militar. Com o referendo do Senado Federal, Castelo Branco nomeou o 
mentor do sistema - Golbery do Couto e Silva - como o seu primeiro Comandante474. 

O ato institucional no 2, de 27 de outubro de 1965, reafirmou todo o conteúdo do primeiro ato e, 
ainda, dentre outras resoluções, ampliou a competência da justiça militar, conferindo ao 

Presidente da República poderes para decretar estado de sitio, sem necessidade de apreciação 

Posterior, suspender as garantias constitucionais e os trabalhos do congresso nacional e a 

nos estados federados. Sobre a transferência dos processos políticos para a alçada da 

Justiça Militar, Helena Fragoso475 assim se manifestou: ''Sempre foi muito mais fácil aos 

firanos perseguir 0s inimigos políticos, não mudando a lei, mas sim OS juizes que deveriam 

julgd-10s. I: 

Com a decretação do ato institucional no 3, de 5 de fevereiro de 1966, assinado igualmente por 

Castell~ Branco, a eleição dos governadores passa a ser feita de forma indireta e, ainda, os 

prefeitos das capitais, doravante, seriam nomeados pelos governadores. 

'50 se coadunando mais a liberal constituição de i946 com a nova sistemática ditatorial, 

lniplantada através dos atas institucionais, Castello Branco, em 7 de dezembro de 1966, com a 

do AI-4, convoca o mutilado e enfraquecido congresso nacional para reunir-se no período 

de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, com 0 fim de apreciar, votar e promulgar 

projeto de constituição que lhe era apresentado pelo poder executivo- 

R 
24 de janeiro de 1967 a federal foi pr0mulgada47~, %indo a partir da posse do 

general Costa e Silva, em 15 de março de 1967, na presidência da república. 

472 G u ~ ~ ~ ~ ,  A Ditadura p.159. ''0 general buscou seus quadros nas Forças Armadas e, quando 
F í v e l ,  na ,guina do B~~~~ do Brasil ou da administração fazenddya. 0s militares predominaram sobre 0s civis 
Qde O primeiro instante de funcionamento do Serviço. Entre OS oficiais, 0s novos quadros saíam essencialmente do 

Exército.. .- 
473 -. a 

974 G A S p ~ ~ ~ .  A Ditadura envergonhada, p.153-154 
4 R ~ ~ ~ ~ ~ O C E S E  DE sÃ0 PAULO. Brasil: Nunca mais - u m  relato para a histdria, p.73. .A medida da 

'm~ort&oc/a do shq e,n 1.3 dc Junho de 1964, com O 0bjetivo de ' supcrlntender C coordenar crn rodo o 
terri!drio nacional as atjvjdades de jnformariio, em particular as que interessem Seguranqa Nacional', pode ser 

por indicadores precisos: seu comandante, Com titulo de ministm. era Um dos quatro que mantinha 
djgrjO com o presidente da República, logo no inicio do expediente. E dessa chefia saíram dois dos 

P?ntes do regime de 1964: Emilio Garrastmu Médici e João Batista de Oliveira Figueiredo.". 
RAGOSO, H ~ ] ~ ~ ~ .  Advocacia da liberdade - A defesa nos processos políticos. Rio de Janeiro: Forense, 1984, 

P.12. 
476 ' 

Enlbora a CF de 1967 tenha sido apreciada e promulgada pelo Congresso Nacional, vige 0 entendimento deste 
"'r que a carta foi imposta a Nação, posto os seguintes argumento:: 

a) o Congreso assumiu constituintes mas não hama sido eleito Para esse fim; 



Além da nova constituição o Brasil ganhou u m a  nova lei de imprensa e uma lei de seguranpa 

nacional, q u e  se revelou um dos  mais  eficientes instrumentos pa ra  a sustentação do regime. 

Muito embora o regime militar contasse com esses inúmeros e poderosos instrumentos de .- 
repressão, a força popular começou a organizar-se principalmente nas fábricas e no meio 

estudantilm. 

Nesse período conturbado iniciaram-se práticas de terrorismo urbano de ambos os lados, sendo 
que a resistência planejou e executou a explosão de uma bomba no consulado amer icano  (1968)~ 

0 roubo de armas no hospital geral d o  exército, no bairro do Cambuci, o atentado ao quar te l  do 

11 exército, de onde a sentinela de plantão, soldado EB (exército brasileiro) Mário Kozel Filho478 

veio a ser mortalmente ferido. Ainda, registra-se o assalto ao trem pagador Jundiaí-Santos, a 

morte do capitão do exército americano Charles Chandler479, em i2 d e  outubro de 1968480 e a 

execução do segundo-tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo Alberto Mendes 

J-Unior481, 

b) a soberania do Congresso foi aviltada com a delimitação de prazo, extremamente curto para a apreciação do 
projeto encaminhado; 

c) ocorria dcio na representatividade do Congresso Nacional pois todos 0s parlamentares que divergiam do 
entendimento governamental foram cassados, restando somente aqueles que estavam a serviço do poder 
Central; e 

d) as regras de votação, bem como o projeto em que devedam se basear, foram impostos pelo Governo e não 
estabelecidos pelos próprios constituintes. 

477 M~GUEL. Curso de direito constitucional, p. 104. Não se conhece no pais outro perfodo em que os estudantes 
tenham participado tão ativamente nos destinos pollticos do Brasil. N4 perfodo de 1967 a i968 
Constantes manifestações dos estudantes contestando a falta de liberdade de pensamento e de ação. Ficou 

0 confronto haiido em Ibiúna entre os estudantes e a polfcia, em outubro de 1968, durante o Congresso 
ertudantil promo*do pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e que contou com a participação de mais de 700 
ertudantes. Na sequência histórica, outro fato de especial imp?rtâncla Ocorreu no Rio de Janeiro onde, em novo 
Confronto com a policia, faleceu o estudante Edson Luis de santo: alve~ad? por um tiro. No transcorrer do 
ve'6ri0, realizado lia Assembléia Legislativa, foram registrados lnumeros discyrsos inflamados contra o Go\verno que 

em julho de 1968, unia passeata que contou com ln?is de Cem mil pessoas. Eni São Paulo, a 
dos estudantes não foi diferente, sendo histórico 0. confronto registrado entre O Comando de Caça aos 

Comunistas (CCC) e 0s estudantes da ~aculdade de Filosofia da USP1 na Rua Maria Antônia, que dividia duas das 
$:uldades mais tradicionais do Estado. 

A rua defronte ao Quartel do Comando Militar do Sudeste recebeu 0 nome do militar falecido, que foi promovido 
Post-mortem A graduação de 30 Sargento do Exército Brasileiro. 

FON. Tortura. A hiSrdria da repressão politlca BO Brasil, p.60-61. .vhrios agentes da CIA norte-americana 
atua.m no pais doutrinando e instruindo a policia e os~6rgãos da conlunidade de informações na novas e \iolentas 
t'cnlcas de interrogat(irio. O dos agentes  americano^, chamado Lauren Goin, chegou no Rio de Janeiro no 
a? de 1960, seguindo-se de outros agentes que tiveram pafllcipa@o mais expressiva. Dentre eles pode-se citar Dan 
'ltrione que tornou-se bastante conhecido pelos mineiros nos anos de 1967 e 1968 quando, em palestra proferida 
Para mais de agentes brasileiros, colocou nu, na frente de todos, um Preso politico e pmfedu uma aula prática de 

se deve torturar. ~~~~~t~ quase uma hora o professor demonstrou. dando exemplos práticos, os melhores 
po?t~s do corpo humanos para aplicação dos choques elétricos e as pancad?~, que quebrariam com maior facilidade a 
'Q1stêneia do interrogado. O capitio Charles Chandler exercia as mesmas funções no Estado de são 
Paulo 
se0 -. 
48, G A ~ ~ ~ ~ I ,  Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das, Letras, la reimpressão, 2002, p.162. 
d P ~ ~ f ~ ~ A  MILITAR DO ESTADO DE sÁO PAULO. Dados disponi~els em < ~ ? . w l m i l . s p . ~ o ~ ~ . b r > .  Acesso em: 12 e de 2002. ~ l b ~ f i ~  Mendes Júnior era 2O Tenente da Polícia Militar quando foi assassinado por terroristas 
no 'ale do Ribeira, em 10 de março de 1970, pouco depois de concluir 0 Curso de Forma@0 de Oficiais da Academia 
de Policia Militar do B~~~~ Branco, Cumpriu com seus deveres de ?mandante, embora consciente dos riscos que 

com a sua atitude, pois ofereceu-se como prisioneiro aos Cr!minosoS~ obtendo assim a liberdade dos policiais 
'Ob O seu comando que haGam sido torturados e feridos pelos terroristas. Posteriormente, em face de 
sua POsi,$io como Comandante, foi julgado e condenado A mofle, sem que lhe fosse concedida chance de defesa, Foi ril 

Com crueldade e frieza de diversos golpes com a coronha das armas, a fim de que não fosse feito 



No mesmo ano de 1968, representantes do governo planejam e executam diversas ações 
terroristas482: o atentado a bomba no aeroporto de Guararapes, o atentado A sede da associação 

brasileira de imprensa (ABI) e a invasão da faculdade de filosofia de Maceió, além das denúncias 

de que grupos de elite483 da força aérea brasileira estariam planejando missões de assassinato de 

diversas lideranças do país. 

Nos dias que antecederam o desfile do dia 7 de setembro de 1968, o deputado federal Marcio 

Moreira ~ l v e s ,  no plenário do congresso nacional, proferiu acalorado discurso em que incitava a 
População a não comparecer no desfile. Em resposta, considerando o teor do discurso injurioso 

As classes armadas, a presidência da república, através da Procuradoria-Geral, representou ao 

STF, solicitando licença especial da Câmara dos deputados para processar criminalmente o 

deputado484. O da Câmara em sessão de i 2  de dezembro de 1968, indeferiu a 

autorização, sendo este o pretexto esperado pelo presidente Costa e Silva que, no dia seguinte, 

editou 0 ,to institucional no 5 o qual, diferentemente dos anteriores, não vigoraria por tempo 

determinado, demonstrando que se iniciava a fase mais horrenda da ditadura militar. 485 

O Congresso nacional, diversas assembléias legislativas estaduais e dezenas de câmaras 

municipais de imediato são fecliadas e outras dezenas de politicos são cassados e exilados do 

Pais. 

Em 1969, diante da enfermidade que afastou Costa e Silva, assume O governo uma junta militar 

O fim de impedir a assunção do vice-presidente civil Pedro Aieixo. 

a reação civil e a junta militar endurece as punições previstas na lei de segurança 

%ional, adotando as penas de rnorte486, baniment04~7, prisão perpétua e de confisco. 

P aru lh~ .  Seu corpo foi achado quatn, meses após, em setembro de 1970 Pelo ato heróico, representante do valor dos 
Ymponentes da Polícia Militar, foi post~mamente a0 posto de Capitão Policial Militar, sendo considerado 
~8$rói-símbol~' da Polícia Militar do Estado de Sã0 Paulo. 
qa3 "GUEL. Curso de direito constltuciona~, P.104. 
d GASPARI. A ditadura escancarada, p.291.-292. A tropa de,operações de busca e salvamento da Aeronáutica 

Para-Sar e era formada por militares profissionais que se comparavam às melhores forças especiais 
Sas outras armas, como a Brigada pára-quedista do Exército e 0 Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha de Guerra. 
{gundo as palavras do Capitão Sérgio Miranda de Carvalho, 0 Sergio Macaco, um dos oficiais mais qualificados da 

Orça A6rea e que questionou o cumprimento de uma dessas missões, encontrava-se em andamento o plano para 
'plodir a Sears, a embaixada americana e o ~itibank, sendo que nesse mesmo dia, seria explodido O gasômetm da 

Brasil, o que permitiria o assassinato de diversos comunistas. Na lista de pessoas a serem exterminadas 
2bvam 0 Lacerda, o Jânio e o ~ e n e r a l  Mourão Filho. 

B 1 c ~ ~ ~ .  Dlre/íos hun~anos e ordeni constftUCf0nalno Brasil. p.33. 48s 
~&,"GuEL. Curso de direito constitucional, p.105. 
f . Embora náo se registre nenhuma execu@OJ a pena de morte, abolida desde a pimeira constituição da república, o' b o v d a  através do *to ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  14, de 5 de setembro de 1969, que assim encontrava-se redigido: 
Os~inistros de ,rstado da Marinha de Guerra, do Exbrcito e da Aemndutica Miljtar, no USO das atribujcões que Ih 

confere o art. 10 do  to ~ ~ ~ t j t ~ ~ i o n a l  n O 12. de 31 de agosto de 19691 e 
'"'I resO~v~lrii editar 0 scguin& ~ f o  ~ns<ltucional: 
4rt~l O. O RI, do 1,$0, ad ~ o n s t ~ t u i ç ~ o  do Brasfl, passa a vigorar com a seguinte reda~ao: "" '50, L..] 



A emenda constitucional no i ,  de 17 de outubro de 1969, alterou de tal maneira a carta 

con~titucional de 67 que, na verdade, gerou um novo ordenamento constitucional, onde assume 

0 governo o general Emílio Garrastazu Médici, tendo início o período de maior terror, violência 

e supressão das liberdades civis da história republicana. 

Em decorrência do embrutecimento do regime, o - S N I ~ ~ ~  viu-se fortalecid04~9, tornando-se o 

Órgão principal de assessoramento da Presidência da República. Secretamente, era responsável 

Pela execução de todos os serviços que a Presidência necessitasse que fossem ultimados.490 
Verdadeiramente, transformou-se na última instância das questões políticas, sendo que, no ano 

de 1970, foi a partir das suas avaliações que O presidente Médici escolheu OS 21 governadores 

estados. 

Até o final do mandato de Médici, o Brasil ficou internacionalmente conhecido pelas constantes 

Vblações aos direitos fundamentais do cidadão, especialmente caracterizada pelas constantes 

de tortura, ideológicas, exílios, cassações e extermínios. 

Em São Paulo, devido às formas legais de ação política, incluindo alguns grupos que partiram 

Para ações guerrilheiras, inclusive assaltos a bancos, 0 sistema viu-se compelido a organizar 

mais rapidamente a ação de todos os organismos repressivos já existentes. Dessa forma, em 

'I1- Não haver.+ pena de morte, de prisão perpdtua, de banimento. ou c ~ n f i ~ ~ ~ ~  salvo 0s casos de guerra externa, 
Psicolwca adversa, ou revoluciondria ou subversiva. nos termos que a lei deterniinar. Esta dispord, tambdm, 
'Obre 0 perdlmento de bens por danos causados ao Erdrlo. OU no caso de enriquecimento l~fclto no exercfclo de 
cargo, função OU emprego na Admi&tração Pública, direta ou Indireta : ". 

A Pena de banimento foi instituída através do Ato lnstitucional no 13, de 5 de setembro de 1969, que assim 
tn@ntrava-se redigido: 
Os Ministros de Estado da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronsutica Militar, no uso das atribujções que 

Ihes confere 0 art. 10 do  to Institucional n o  B de 31 de agosto de 1969. resolvem editar o seguinte 
'"stitucional: 
Art.lO- O Poder &ecutivo poderd. mediante proposta dos Ministros de Estado da Justiça, da Marinha de Guerra, 
do ~ ~ r c i t o  ou da Aeronáutica Militar, banir do Território Nacional 0 brasllelro que, comprovadamente, se tornar 

nocivo OU perigoso à seguranqa nacional. 
Pardgra~ únim: Enwanto perdurar o banimento, ficam SuspensoS 0 P r o c e ~ o  OU a execucão da pena a que, 
P n t u r a ,  esteja respondendo ou o banido, assim como a prescrição da ação ou da condenação. 

G - % i ~ ~ ~ I .  A Ditadura envergonhada, p.173, A"oS mais tarde, 0 general Golbey do COU~O e Silva fez a seguinte 
sobre o Seniço: *Esse t@o de trabalho deforma as pessoas. Multos oficiais que começaram a trabalhar 

"O comigo irreconljeciveis. Voc6 olha para O sujeito e na0 acredita que ele é o capitão ou niajor que 
$: dia entrou na sua saia para se apresentar.". 
GASPARI. A ~ i t ~ d ~ ~ ~  envergonhada, p.169. "Dez anos depois de sua fundação, o SNI dispunha em Brasília de 

mais de ,200 mil metros de Ld funcionava desde 1971 a Escola Nacional de Informa~ões, a ErNI, equipada 
Um dos melhores labora[brjos de línguas do Brasil, academia de tiro subterrânea e uma completa emissora de 

(Diário de Heitor Ferreira, 5 de junho de 1966, APGCS/HF). Na Agência Central do Serviço montou-se um 
sistenIa de em torno de um modelo IBM-360/115 trazido ao pais ilegalmente. (J.c. Melo. A 

iocrfve~polltfca nacional de inlorni7dtica, p.50-51). I..,] Pela estrutura l o m ~ a .  0 SNI ficou entre os dez ma& bejn 
serviços de i n ~ o r " ~ a ç ~  do mundo. Seu poder de alavancagem polftica foi superior ao da CIA, do 

*igence Service, ou mesmo da KGB. 
G&PAN, A ~ i r ~ d ~ ~ ~  envergonhada, P. 168-169.iio dia 5 de junho de 1966. quando Castello cassou o 

'OverOador de são paulo, ~ d h ~ ~ ~ ~  de Barros, o chefe do SNI atendeu ao telefone O Seu sucessor, Laudo Nate), Ele 
saber como entrar em contato com seu futuro secretário da Fazenda e com O próximo comandante da Força 

ambos fornec,dos governo fe&ral N'Bo se afobe: aconselhou-0 Golbery. ha  hora certa o SNI vai 
COiO~d-lo cnl contato com os dcljs: O sccretár/o da Fazenda era umjovem professor da I/nivcrsidade de São Palrlo, 



caráter de teste, foi criada a operação bandeirantes (OpBan) que congraçava efetivos das forças 

armadas, polícia federal e polícias estaduais, na luta contra os grupos subversivos. 

A Operação Bande i ran tes ,  inicialmente sob o comando do Major do Exército Brasileiro Waldyr 

Coelho491, segundo narra Elio Gaspari4g2, foi: 

"lapidada por meio de uma Diretriz para a Política de Segurança 
Interna, expedida pela Presidência da República em julho de 1969, que 

resultou no surgimento de estruturas semelhantes em outros estados. 

Estabelecia as normas que centralizavam o sistema de seguranp, 
colocando-os sob as ordens de um o m a l  do Exército classificado na 

seção de informações do comando militar. Ele requisitaria efetivos 

PM, delegados e escreventes à polícia. Manteria algo parecido com um 
cartório para tomada de depoimentos e teria sua própria carceragem. 

Buscava-se a centralização das atividades repressivas nas grandes 

cidades. As delegacias policiais, inclusive o DOPS, estavam obrigadas a 

mandar à Oban todos os suspeitos de atividades terroristas. A 

providência fazia sentido, tanto pelas energias e tempo perdidos nas 
rivalidades493 entre o aparelho militar e o Civil, como pelas quizílias que 

separavam ora os comandantes das diversas unidades ora 0s 

delegados dos diversos serviços especializados da policia. Criava-se 
assim um corpo de polícia política dentro do Exército, funcionando na 
zona militar do parque do Ibirapuera. ". 

em face das vitórias alcançadas, a estrutura montada foi aprovada e serviu de embrião para 
'mplantação, no mês de janei ro  de 1970, em cada circunscrição regional do país, dos 

36 anos [...I. Chamava-se Antonjo Delfim Netto. Para 0 comando da Força Pública seguiu o Coronel João 
Bapti~ta Figuejredo. 
''I '0~. iort,  A hirtoria da repress~opoljtica no Brasil, p-21. O primeiro comandante da OpBan era, a principio, 
Cont.rio à toflura forma de arrancar informações de subversivos Presos. Mais tarde, tendo niudado de 
Pos~~~~nanle i l to ,  passou a aceitar o seu uso como "um mal necessário': atk vir a Se transformar eni seu decidido 
defensor 
(92 -" 
.*n G A s P ~ ,  Elio. A ditadura escancarada, São Paulo: companhia das Letras, ia reimpressão, 2002, p.60. 

F O ~ .  Tortura, A história da repressão política no Brasil, 4 4 0 - 4 i  As rivalidades surgidas entre os policiais do 
'O'S e os agentes do CODI-DOI surgiram no mes novembro de 1969, quando o Delegado Fleuiy não 
Comunicou com alltecedência a OpBan sobre as diligências que resultaram na mofie do ex-deputado Carlos 
hla?guella. i\s r e Iaães  ficaram ainda mair tensas em março de 1970, quando da prisão de Shizuo Oza\ra, de 
Cod!noine u ~ a r i o  japam i i l~po~a i i t e  militante Através dele, o DOPS pretendia realizar a prisão do ex- 
B~ltão Gados podm se mnformaram quando receberam a determinação do CODI-DOI para 

o prisioneiro ~ . á d ~  Japa, o qual submetido a interrogatório. Diante da recusa, um contingente do 

'O'.CODI invadiu o DOPS e resgatou o das máos da policia ciiil, contudo, sem pestanejar, o Delegado 

5% quebrou vhias costelas do prisioneiro para impedir que O CODI-DOI tivesse condiqões de tortura-10 e obter as 
lQf?~macões que ele desejava para Depois desse fato, 0 DOPS Passou a fazer -0 de um sitio no bairm de Embu, 
yegiao de Pare,liriros, ~~~~~d~ ~ 5 0  Paiilo, que s e d a  de canlPo de col1ce?ti.açao para esconder prisioiieiros ciijas 
1"orrn,aç6es 0 DOPS pretendia sonegar aos niilitares do cODI-DOI. Esse sitio ficou conhecido como .Fazenda 31 de 
barço* 
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denominados DOI - CODI 494 (destacamento de operações de informações - centro de operações 

de defesa interna), sob o comando do exército, com apoio da estrutura de informações da 

marinha, através do CENIMAR (centro de informações da marinha) e da aeronáutica, através do 

CISA (centro de informações e segurança da aeronáutica). Todos os organismos de segurança 

existentes dentro de cada área, fossem militares ou policiais, passaram a obedecer As 
. .. 

determinaGões expedidas pelos DOI-CODI495. 

Concorrentemente aos DOI-CODI496, que exerciam o comandamento da repressão política, 

foram estruturados sistemas estaduais, através dos departamentos de ordem política e social 

494 FON. Tortura. A história da repressãopolítica no Brasil, p. 20. "Assim. enquanto ao CODI cabe, além do serviço 
burocrático, a análise das informações e o planejamento estratégico do combate a subversão, definindo as metas 
prioritárias em sua área de ação, o DOI, com suas equipes de interrogatórios e capturas se incumbe da execução 
dos planos traçados pelo CODI. Dentro deste organograma. é 0 DOI que mantbm o contato direto com o 
prjsjoneiro, embora eventualmente um funcionário do CODL geralmente das equipes de análise de informações, 
possa querer interrogá-lo para dirimir alguma dúvida.". 
495 FON. Tortura. A história da repressãopolítica no Brasil, p.45. A partir do ano de  1972, OS CODI-DOI dos Estados 
de Sã0 Paulo e Rio de Janeiro criaram grupos especiais treinados e~pecia~mente para matar. No Rio de Janeiro, 
baseado no CISA - Centro de Informações da Aeronhutica, conhecido como .Forte Apache", a equipe de operaçks 
especiais ficou conhecida como "Grupo Coruja". Em São Paulo, o time de  0peraÇÕes especiais especializado em 
assassinatos foi apelidado de "GTA", num alusão aos grupos táticos armados da Aliança Libertadora Nacional (ALN). 

atividades desses gmpos é a face mais misteriosa das atividades dos órgãos da comunidade de informações. AS 
missões eram desconhecidas até mesmo dentro dos DOI-CODI. O que se  sabe é que as técnicas de execução 

por esses grupos na execução de suas missões foram aprendidas no Panamá, na escola de contra- 
luurreição mantida pelo Governo dos Estados Unidos, em um curso chamado: "AS 27 maneiras de se matar um 
homem : 
496 S O ~ ~ ~ ,  Perciva]. Autópsia do medo. Vida e morte do Delegado Sérgio Paranhos Fleury, São Paulo: Globo, 2000, 
!'p.8-ll. Os DOI-CODI assim eram descritos: 
-Luz vermelha chamando UTI ... 

é 0 médico de plantão. 
Cirurgia urgente. Prepara os instrumentos. 
' de operações pronta. 
'Chame o diretor do hospital. 
'Cruz vermelha i chamando ... : UT1 em estado de alerta. 

a caminho do hospital. ~nternações confirmadas. 
,Macas prontas h entrada do hospital. - Luz vermelha chamando UTI. prioridade. Convocar médicos e enfermeiros. 
. C~zvermelha  2 chaniando UTI, preparar bisturi. 
DiretOr do hospital falando. pm\idências tomadas. Estamos aguardando. 

peruas CheWolet, uma verde, outra amarela, cinco homens em cada uma empunhando armas de grosso 
glbre de canos visíveis nas janelas, bagageims com jovens ensanguentados que gemiam, 0s COFOS cheios de buracos 
a % ~ s  por tiros, alguns ja mofios, aproximavani-se rapidamente do bairro do Paraíso, num ziguezague perigoso no 

da ,-idade. [...I& inconfundíveis peruas eram equipadas com rhdio numa frequência especial, mas mesmo 
a s ~ m  o código com linguagem hospitalar f iava  reservado para os defensores da Segurança nacional. A UTI referida 
Oas COmunieacões aludia ao Centm nevrálgico do DOI-CODI e a luz vermelha slgnlficava que algukm importante ia 
chegar: O era lnesnlo urgente. Por uso, quem atendia a? chaniado pelo rádio era O medico de plantão, ou seja, o 

do quafiel, respons~vel pelo turno de semço em andamento. "Cirurgia urgente" significava que 
?'?lgos procurados coni insistência haviam sido capturados. sendo preciso Preparar O instrumental para unia equipe 

'merrogat6rio, que jh devia estar a postos para arrancar informações - a todo custo e a qualquer preço, para o 
esdobramento das inirestigaÇões. Assim, a codificada sala de operações devia estar ppidamente em condições de 

trata\ra-se do lugar ao qual os presos seriam levados, sem Perca de tempo- A ~ a r t l r  daí, o que viesse a acontecer $ dentro não teria limites, escrbpuIos, ética OU piedade. 
esmo com tais cautelas, uma das equipes na rua chamava O, diretor d? "hospital" - o próprio chefe do DOI-CODI - 

Parido a prioridade era de fato absoluta. No caso, sem duvida era: Lima das equipes de busca, Cruz Vermelha I, 

3 a v a  que, ,,ivos ou moitos, todos os alvos planejados estavam ?a mão, estkidos no bagageiro da perua, jogados 
Iado para outro na correria alucinada. Era Com essa Ilnguage~n que se  confirmavam as interna~ões 

anteriomente previstas. todas as otmacasv disponíveis ficavam ?i espera - ou seja, a totalidade dos recursos do 
'~~-cod i ,  para dar sequ(ncia gs a clesmantelar Um FrUPO, fac@oã~< organizado, fosse O que fosse. Medicos e 
Bifemieiros deveriam estar de prontidão; militares e Cl\lS, cada um na sua f u n d o  e especialidade, deveriam 
?<ardar, porque a amostra do conteúdo hilmano que sangray nas era das melhores. Quando Cruz Vermelha 
Iklsts que o bisturi estivesse preparado era porque não havia um minuto a perder. O próprio diretor do hospital, o 
chefe do Do1-codi, entrava no ar para garantir que as providências estavam tomadas. Quando chegassem, veriam 



(DOPS) e policiais federais, realizados pelos departamentos de policia federal (DPF). Todos 

esses sistemas prosseguiram atuando em todos os níveis da repressão: investigando, prendendo, 

interrogando e, conforme abundante número de denúncias, torturando e matando. 

Particularmente no Estado de São Paulo, a estrutura montada do DOPS, posteriormente .- 

denominado de DEOPS (departamento estadual de ordem política e social) passou a rivalizar, 
em nível de igualdade, com os melhores órgãos federais, especialmente graças 21 atuação de uma 

equipe de policiais civis che f i ada  pelo delegado de policia Sérgio Paranhos Fleury497 que, além 

de torturarem e matarem oposicionistas, integravam um grupo denominado esquadrão da 

morte498, criado com a finalidade de assassinar e eliminar criminosos, independentemente do 

crime c o m e t i d o  ou de seus antecedentes cr iminais .  

relatado por Percival de Souza499, no primeiro momento da criação do DOPS paulista, 

Quando os atas começaram a ocorrer, os policiais foram surpreendidos com a 

Ocorrência de fenômenos nunca vistos. Ante a pressão dos comandos militares, a secretaria de 

Segurança pública reforçou o DOPS com policiais  vindos da delegacia de roubos, que possuíam 

todo um estilo, cultura e métodos próprios500. Para esses policiais, dentre eles o delegado Fleury, 

- 
que rapidez se monta um esquema. C...] Sim, a máquina foi monta$% engraxada, aperfeiçoada. dentro, a 

CBdeira-do-dragão aguardava o condenado ao suplicio. Segredo de Porao: a cadeira era know-how do Dops, o 
de Ordem Política e Social de São Paulo. Fazia parte do mobiliário de outro prkdio, o de tijolos 

PXPostos do Largo General Osbrio, e tinha sido confeccionada aflesanalmente pelo Liceu de Artes e Ofícios. 
para ser uma espécie de cadeira elktritriea, daquelas que esperam OS condenados A morte. ~~b~~ 

requisitada pelo DOI-CODI e mudou de endereço, sendo transportada Por um pequeno caminhão, sob protestos de 
Seus criadores os delegados Fábio Lessa Sampaio. de faia mansa, e I\?ahyr Freitas Garcia, de voz possalite. Após as 

de cll&,es ou pancadas (a "tortura obJetiva", como se dizia dentro), muitos dos debilitados prisioneiros 
nyo tinham sequer o direito de  voltar andando para a cela. O preso tinha de fazer 0 trajeto arrastando-se no chão, 

se fosse uma serpente e não um ser humano. Era a humilhação absoluta. Sem nenhum direito, a não ser o de 
"nfff~sar e sofrer, Despidos, pendurados no pau-de-arara e recebendo descargas elétricas, ainda eram submetidos a 

ritual: folhas de jornal eram no chão, embaixo de cada um. [ - - ]o torturadores sabiam que o esfincter 
fica elástico e que a posição e 0s choques fazem defecar. Quando havia homem e mulher, companheiro e 

Fmpanheira marido e esposa, "ele" era obrigado a ficar olhando 0 momento que se enfiavam dedos 110 anus 
dela". Então: alguns desistiam de resistir, [...]Um instrumento girat6rio que marceneiros utilizam para furar madeira 

penetrou muitas rezes na barriga dos presos, que sofriam dpres atrozes enquanto 0 sangue espirrava O preso não era 
como ser humano. O torturado era um alvo, nada mais. [...]Para eles, 0 DOI-Codi era simplesmente a "Casa da 

vovó. 9, 

''' G ~ P A R I .  A ditadura escancarada, p.66. "0s comandantes militares que incorporaram Fleury $J 'tigrada' 
Sabiam que tinham colocado um delinqüente na engrenagem polifiai d t  regime Nos anos seguintes o delegado 

um paradigma da cfic&ia da criminalidade na repressao polltlca. u m  ra~i0Cínio que comeqara com a 2 de quc a tortu,i pode ser o mel/,or ren~édio para obter un7a confissão. transbordava para o reconheciniento 
que um fora-da-lei pode ser o ~ncl/lor agentc para a dcfcsa do estado. Recompensando-o e protcgt?r~d~-~, elll 

::718 por sugestão do C z  o governo no pescoro a fita verde-amarela com a Medalha do pacificador, 

'OUZA. Autópsia do medo, vi& e morte do Delegado Skrgjo Paranhos FleurJ'! P.17. "A fama lhe veio, entretanto, 
um grupo de policiais formou órgão de extermínio autodenominado Esquadrão da Morte, para liquidar 0s 

"' sFriam 0s bandidos mais perigosos da cidade, num desafio aberto a justiça e com 0 apoio irrestrito dos mais altos 
'?'o~J dos responsá\reis pela seguranp pilblica. Então Fleury Passou a ser reverenciado como se seus homens - *Ia  

equipe do doutor Reur)." coilfornle se dizia - tivessem licença especial Para matar, sem nenhum questiona1nento, 
chegou a ser tãb ostensim que o ~ s q u a d r ã o  designou ym delegad?. Aberto Barbour, para se apresentar 

"~elaC~es-públicas'l do bando armado. Ele telefonava Para a Imprensa e inf?rmava OS 1UgareS onde tinham sido 
* 0s presuntos, linguagenl rnacabra usada para designar 0s lugares da cidade, ou seus arredores, onde eram 

!fados S"cessiva e rotineiramente 0s corpos das vítimas que o Esquadrão prendia, lulgava, condenava a executava," 
'OUZA. A u t w a  do medo, Vida e morte do Delegado S~r' ioParanhos Fleury* P.33. 

+ * 'ON. Tortllra. A histdria da reprPss;i~ política no Bra.qi1, P.21. Segundo consta, Para a escolha dos policiais que 
Iùm na trabalhar no órgão de repressáo foram obedecidos dois criterios: 0 da identidade ideológica, como o 
caso do Delegado h u ]  Nogueira, o h u l  " ~ ~ r e c a " ,  que pertencia ao Comando de Caça aos Comunistas, e o crit&-io da 
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que estavam acostumados a "arra11car o serviço"de ladrões mediante o uso de tortura, mudaria 

apenas o alvo a ser atingido: em vez de caçar os autores de crimes contra o patrimônio, 

Passariam agora a serem alvos os subversivos da ordem pública. 

Esses policiais pertencentes A delegacia de roubos, mcsmo antes do golpe de 1964, já viviam 

uma cultura diferenciada sobre o trato com homens que viviam à margem da lei: a cultura do 

Ainda, segundo a narrativa de Percival de Souza, 'h cultura policial era essa no pau, 

arrancava -se o servip, as confissões dos infelizes pendurados no pa U-de-arara, instrumento 

de S~plícjo em que pulsos e pbs, dobrados, são amarrados e a cabeça fica para baixo. Albm da 
agonia do sangue a concentrar-se na cabeça, são aplicadas descargas eldtricas com o girar de 

manivelas das máqninas de choque'soa. 

nas carceragens do DOPS, normalmente, 800 presos, que se encontravam 

detidos apenas para muitas vezes sequer havendo qualquer indício que os 

para o cometimento de um delito. 

Os averiguados, ao chegarem na entrada da carceragem, se deparavam com a seguinte 

mensagem pregada na parede: 

''Contra a pátria, não há direitos '503, 

Diante dessa afirmação espetaeularmente aviltadora dos direitos individuais do homem, já era 

Possível fazer um pré-julgamento do que estava por vir: a submissão a0 principio investigativo 

pau. 

De fato, todo o processo de investigação policial, que deveria fundamentar-se na 

te~nicidade, sustentava-se na arte de torturar e encontrar Um averiguado ou um possível 

que confessasse o de crimes por ele praticados. Vigia uma inversão total 

do sistema pois partia-se do possível autor que, sob sessões infindbveis de tortura e privasão 

da liberdades0r, confessaria 0s crimes que, supostamente, havia cometido. 

profissional, Por este segundo OS costumes próprios da Divisão de Crimes contra o Patrimônio, 
:$nlficava quase exclusivarriellte o coiiliecimento das foriiias de torturar. 
$O1 'OUZA. Alitdp~iii do ,,lccjo. ",da e niortc do Delegado SErglo Paranhos FIeury. p.29. 
so3 'OUZA. Autópsia do medo, "ida e moríe do Delegado Sdrglo Paranhos Fleury. P.29 
a 'OUZA. Aut@ia do medo, Vida e morte do Delegado Sérgio Paranhosf leur~~ P.29 

SO~í21.  Autópsia do medo, Vida e morte do Delegado Sérgio Paranhos Fleury, PP.4. Assim descrevia a atuação 
'nvpstigafiil da policia ~~r~~ as hjjtbrjas que considerou interessantes estava a da ficha nominal de um 

de poIiciajs do ~tll. a Agencia Federal de Investiga~ões dos Estados Unidos. Em viagem oficial a são paulo, 
a*n~ricanos cstavanl dc conlicccr o sistema dc trabalho dos policiais do Dops, que - adotando 



Eram raras as vezes que, após o cometimento de um crime, investigava-se para chegar ao autor: 

Eminentemente, a polícia civil possuía o know-how de como se extrair confissões, após a 

aplicação d e  eficientes métodos de tortura, tanto físicos como psicológicos5o5. 

A tortura encontrava-se de tal forma contida no cotidiano policial e tolerada pelos órgãos 

governamentais, que até mesmo uma cadeira artesanalmente confeccionada pelo Liceu de Artes 
e Ofícios foi utilizada pelos policiais do DOPS para criar uma cadeira que aplicava choques nas 

Pessoas. Esse apetrecho que, muito lembrava as cadeiras da inquisição, recebeu o nome 

de "cadeira do dragão'so6. 

Caracterizava-se a investigação policial desse período pela incomunicabilidade e maus-tratos 

ffsicos impingidos aos subversores da ordem política, nos chamados "interrogatdri~~ 

Preliminarest Sequer a restrição da liberdade das pessoas era comunicada às auditorias 

militares que, dessa forma, não ficavam sabendo das detenções realizadas pelos órgãos do 
sistema. Mesmo que chegasse alguma denúncia de prisão realizada ilegalmente, a justiça 
castrense resignava-se apenas a expedir ofício onde requisitava as informações, normalmente 

recebendo resposta negativa, em cabal demonstração do poder quase absoluto que detinham os 

Orgãos responsáveis pela repressão política. 

De fato, além dessa falta de vontade em apurar as acusações de tortura praticadas pelos órgãos 

Policiais e militares, mais de uma vez promotoress07 e membros dos conselhos de sentença das 

estrat@as que 0s outros ignoravanl - conseguiain deslindar casos intrincados. particularmente unl que tinha 
ramificações com estelionatários norte-americanos. Perrone não se fez de rogado. Chamou u m  dos investigadores 
'Ob sua chefia, que levou dois agentes norte-americanos para uma sala onde se ouviam gritos. Quando a porta 
abriu. OS agentes do FBI viram mais de cinco presos pendurados em paus-de-arara. recebendo choques eltjtrjcos. 
Om dos agentes fechou a porta, conientou que aquilo era um absurdo (0s brasileiros ~6 depois compreenderam o 

ele disse, quando alguém traduziu). O agente queria saber como se fazia aqui diante das garantias 
Consfitu~ionais. Resposta: yqui a Constituição 6 o que 0 Dops faz': Perrone não Conseguiu entender por que 0s 
::legas dos EUA ncamni tão constrangid~~ "E/cs queriam saber conlo a gente fazia e eu mandei mostrar, sd isso: 

No DOPS I.'lcur- desenvolveu uIj,a estrant~a teoria, considerava absolutamente certa, segundo a qual a 
'IosOfia do pau, para todos, seria dispensdvel em alguns casos em que intelectuais presos, embora 

teriam algo a dizer. Convicto disso, estabeleceu um ritualpara alguns: deixá-los nus na carceragem por 
tempo. quebrando-lhes o moral e sempre a expectativa angustiante de ser requisitado a qualquer 

para conversar com ele. Esse tenlor era cultivado pelos policiais encarregados da carceragem e 
ai,n~ava o ponto máximo quando um investigador chegava a porta da cela e berrava para o prisioneiro 

porqlie 1b doutor f i u r y  mandou subir': O preso recebia a roupa de volta. enfiava-se nela, era 
''gemado e conduzido lentamente, dos porões para O segundo andar. A sala do delegado ficava trancada. Conl o 
Preso. O policjal batia tiniidamente 2 porta, abria uma parte e entravam. AO olhar na direção de Fleury, o preso se 

rido só por estar na presença do mito. Na cadeira. atrás da papelada sobre a mesa. via-se o delegado 

Tm capacete de aro do ,17x&-cito nazista na cabeça. Reverente, 0 policial cumprimentava o chefe, esticando o 
raC% direito; weil!': ~l~~~~ "Heil.I1', Era o suficiente para apreso "dar O serviço" ou "abrir o bico", como 

dias Fleur- que deixava para garga;har depois, aproveitando-se ao máximo das r e a ~ õ e ~  de pavor do outro, Nas 
?versas mm ele debochava da dizendo que "Com um bom teatrfnho você nem precisa encostar 

Mas ele estava preocupado esse detall!~ O teatro era reservado para os que poderia~n esperar. 2~ havia pressa de jnterrog~..los. ~ 5 0  eram "da pesada . conforme 0jargã0 ~oIicia1': 
'OUZA. AUlbPSia do Vida e morte do Dclegado Skr$7joParanhos F 1 e u r ~ s  PpO 

h F ~ .  Tortura, A história da repressáo política no Brasil, p.48. 'Hssjm. no R0 de Janeiro. O promotor da Justiça 
JoSç M~~~~ ~ ~ i ~ ã ~  a assistir - e a fazer perguntas - ao prisioneiro Cláudio Torres ser interrogado e 



auditorias militares foram acusados de terem participado diretamente de sessões de tomiras, 

Sendo que, pelo menos em uma oportunidade, registra-se que agentes do DOI-COD15°8 fizeram 

Uso das dependências da Justiça Militar para torturar prisioneiros. 

0s DOI-CODI ,- e os demais órgãos sistêmicos eram regidos por leis próprias, não respeitando a 

legislação nacional, uma vez que não sofriam fiscalização e nem mesmo sofriam punições pelos 
atos praticados e pela inobservância dos prazos processuais fixados na própria lei de segurança 

nacional. 

Segundo David NasserS09: 

'As atrocidades praticadas no Brasil pela polícia política do capitão Filinto 

Strubling Muller excederam em alguns pontos, as torturas infligidas pela 

GESTAPO aos judeus, antinazistas e prisioneiros aliados. Dificil é comparar a 

maldade com maldade, a barbaria com a barbaria, o perverso com o perverso. 

0 s  nazistas alemães, retiraram a pele tatuada dos condenados para o fabrico 

de 'abat-jours'. Os policiais brasileiros esmagavam testículos com uma espécie 

de alicates, a que chamavam pelo diminutivo de 'anjinho, corruptela de 

Higino, nome do escrevente da Polícia que os inventou. /...I Torna-se 

impossível, finalmente, saber quais eram 0s piores. Observarão os senhores, 

apenas, que, enquanto os nazistas &mães pagaram ou estão em vias de 

pagar seus crimes espantosos, 0s policiais brasileiros, autores de crimes 

contra a humanidade, mantém-se em seus Postos, impunes e felizes, quase 

todos bem instalados na vida. A Comissão de Inquérito, instaurada pela 

Câmara de Deputados para a apuração dessas monstruosidades, vive adiando 

seus trabalhos, num atitude que faz Crer que esteja, em sua maioria, 

interessada em silenciar OS fatos, veementes COmo O mais tremendo dos libelos. 

Sim, porque os culpados poderiam negar tudo, mas nada poderiam fazer 

quando as vjtimas, uma a uma. desfilassem, mutiladas, perante a Comissão de 

Inquérito. ". 

'bdo Naffah Netosl~, ao analisar psicologicamente 0 m~mento vivido pela sociedade, descreve 

que sob aquelas circunstâncias, o estado adquiria poder ilimitado e tirânico, que resultou na 

na sede do CENIMAR - Centro de InformaçOes da Marinha. no prédio do I Distrito Naval, na praça 
Torres, ee,n uma audjincia de jnslru@o do ~ ~ O C ~ S S O  Cnl que era acusado de atividades ~idversiva~, chegou a 
este fato diante do niesnlo promotor José Manes Leitão, que funcionava na acusação. Essas denúncias, 

-v'aentcmente, não foram apuradas ". Soe 
'ON. Tortura. A IIistdria da reprcssfio política no Brasil, p.48. ''.Em São Palllo, ainda. que, no ano de 1972, os 

do CODI-DOI torturaranl o cx-cabo do Exccrcito Josd Ma1-i.d no prdprio pr6dio da Justiça Militar, 
F a n i ,  que havia desertado do I" Re@ento de Infantaria. em janeiro de 1969. Com o ex-capitão &-Ios 
hamarca, insistia em negar, durante uma audiência. as ConfiSSões que fizera no CODI-DOJ alegando que elas 
I aham sido arrancadas mediante o uso de torturas. Suspensa a sess!o, para que 0s membros da corte fizessem seu 
akhe, Marianj foi levado para uma sala no porão do velho casarao e espancado para que, reiniciada a sessão, 
C o n n r m a ~  os drpoiiiicnto.yprc~tados no CODI-BOI't 



instauração de pânico e terror na população reprimida, que poderia chegar 2t paranóia. Igual 

fenômeno foi descrito por Bedold Brecht, na peça Tcrrores e misérias do terceiro Reich, onde 

as famílias que  viam sob o jugo nazista sentiam que "quaisquer acontecimentos, importantes 

ou banais, quaisquer deslizes na ação ou na palavra, poderiam ser razões para uma delação e 
conseqüente , . jnterrogatdrjo, tortura, exilio ou morte. Era como se o espaço social se tornasse, 

de repente, povoado de olhos e ouvidos por todos os lados; espectros e fantasmas passam a 

habitar 0s mínimos vãos e brechas da vida cotidiana e terminam por se instalar na prdpria 

casa. Uma sa jda de um filho que foi comprar doces na mercearia pode ser interpretada como 

Um perigo de delação; j8 não se identificam os traidores, todos potencialmente o sáo, dado que 

O Perigo espreita por todas as partes". 

Dentre 0s incontáveis casos de tortura praticados pelos órgãos da polícia política e de repressão 

das forças armadas, alguns notabilizaram-se por terem atingido pessoas importantes da 
sociedade, como o ex-deputado Rubem Paiva que desapareceu após ter sido detido pela policia 

Política OU como o frei Tito que foi torturado até o ponto de perder a sanidade mental. 

Ojornalista Vladimir Herzog foi detido em 25 de outubro de 1975, tendo permanecido preso nas 

dependências do DOI-CODI de São Paulo, onde foi encontrado morto em sua cela, por suposto 

cometimento de suicídio que, posteriormente, comprovou-se fo jado, tendo falecido após sessão 

1 de tortura. 

Arepressão política mesmo contando com os inúmeros instrumentos para a defesa do sistema 

Começou a sucumbir diante das, cada vez mais constantes, manifestações públicas, agora 

refoqadas por órgãos de como a ordem dos advogados do Brasil, a a s s ~ c i a ~ ã o  

brasileira de imprensa, setores da igreja católica e de algumas igrejas protestantes, além da 

Comissão de justiça e paz e das de direitos humanos e outras entidades. Esse esforço 

Organizado em nacional redundou na aprovação da lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979, 

que Concedeu anistia todos quantos, no período compreendido entre 2 de setcmbro de 1961 e 

'5 de agosto de 197% crimes politicos Ou COneXOS Com estes, crimes eleitorais, 0s 

We tiveram seus direitos polítjcos suspensos e aos servidores da administração direta e 

'Odireta, de fundações vinculadas ao P oder público, aos servidores dos poderes legislativos e 
J~diciárjos, aos miljfares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento 

em atos instirucionais e complementares'', excetuando-se apenas do benefício aqueles que 

sido condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado 

Pessoal. 

6.9 N @ ~ ~ ~ ,  David. Falta algubni cin Nurembcrl3 P refácio à i a  edição, Rio de Janeiro: O Cruzeiro, q a  ed., ts.d.1, p.5- 
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N @ ~ ~ ~  NETO. poder "ida e ,nor~e na sjtuação de tortura - esboço de uma fenomenologia do terror, p. i3. 



Anistiados ambos os lados e terminada a repressão política, o Brasil iniciou o caminho para sua 
redemocratizaç~o, porém, como se verá em capítulo subsequente, a edição da lei de anistia, de 

diversos tratados internacionais e, até mesmo, da constituição-cidadã de 1988, não tiveram o 

condão de acabar com a 'kultura do pau" ou 'kociologia do cacete", como meio mais eficaz da 

Polícia, especialmente a polícia judiciária, de solucionar os crimes que lhe são comunicados. 



PARTE II 

JURÍDICA 

DA TORTURA 



Capítulo IV - Tortura: Previsão nos sistemas 

Jurídicos 

Tortura: Previsão no sistema jurídico 

internacional 

Generalidades 

NO ensinamento de Hélio Bicudos1l os direitos civis, em sua forma mais abrangente, encontram 
sua expressão nos direitos do homem - é o direito à vida, à liberdade, à segurança e à 

propriedade. 

Esses direitos inicialmente foram relacionados timidamente nas legislações dos povos, 
evoluindo, posteriormente, para patamares de maior importância, como resultado das 

lutas que foram travadas pelo povo contra O Leviatã51P descrito por Hobbes. 

SCUDO. Direitos humanos e ordem constitucional no Brasil. P.7-10. 
SOARES, Luiz Eduardo. Meu Casaco de General. Quinhentos Dias no Front da Segurança Pública do ~i~ de 

Janeim, São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.39-40. Descreve: ''Outro depoente resumiu sua própria teoria da 
I''ol*ncla, que pal-ccia traduzir bem o guc todos ali pensavam. ~ n l  suas palavras, disse que a comun/dadc c' 

no cotjdjano, a duas formas de opressilo: a tirania do trdfico e 0 despotismo da pol/cia. Ambos 
temidos, causam terror e repugnancia. mas O segundo considerado mais grave, porque não segue nenhuma 
regra, nenhum código de conduta que permita a elaboração de estratégias de sobrevivência eficientes. Opiorpoder 
coafor. o poder nials bárbaro, aquele que infundi o terror mais extremo. 6 o poder imprevisivel sobre cvos 
Pr~editnentos, reacões e intervenções náo bpossível formular nenhuma anteclpaçAo racional. 
COm~reende-sc fac/llncntc a tese. Diganios que um monstro gigantesco habite nossa rua e o pequeno mundo em que 
estanlos ConflrJados. ~c cssc (nonic dc um 111onstro b/blico que se tornou slndnlmo cio poder absoluto dcsdc 
9ue o flldsofo inglês ThonJas Hobbes e.yplorou essa anaiogh. no século XV.1) f n a n t h r  hébitos regulares, aNndo, 

segundo padrões de comportamento previsfvels, acabaremos Por aprender a conviver com ele, 
as suas jdjussjncrasias e a suas reações. Aprendemos. Por exemplo. pela experiência reiterada, que 

'Os dias pares sd podemos caminhar pelo lado direito da rua. De inicio. fa t~mos  esforço para evitar confusões entre 
Os d l a ~  pares e ímpares, que podem custar a vida sob as patas do Leviatã. E alguns anos, estaremos 

e acostumados 2 nova tendo naturalizado a Presença do monstro e internalizado as regras de 
Seus hábitos grotescos. Transmitiren]os aos nossos filhos e netos as duras lições e as regras do mt!todo de 
Sobr~~ivèncja. h a , i g U m a s ~ ç ~ e ~ ,  as regraspara canlinhar sem riscos na rua serãaparte da tradição cultural c 
fre Quentarão o processo de socialização das crianças, desde a mais tenra idade. Décadas e séculos se passarão sem 
que haja maioresproblemas, salvo nos casos dos bêbados e dos que confundem o calendário. 

agora, a hipótese contrgria; o Leviatá é imprevisível suas ações não obedecem a nenhuma ldgica; 
Suas reqGes não seguem nenhuma regra. Ele pisará 2 direita e 21 esquerda indistintamente, de acordo com sRis 
lrnpul~os e humores fortujtos e contingentes, A vida, na rua. será um caos. 0 s  moradores não sairão de suas casas, 

mesmo assim, sofrerão diariamente o horror mais radical, imaginando até a hipótese de que o monstro se d estempere a ponto de destruir as casas. Sair 2 rua slgniflcará risco extremo. e cada passo será vivenciado como a 
'veot~ra derradeira. Impossivel saber se alguém chegaré vivo, de volta a casa. Invidvt?l tentar com 
 OS estrat&Hcos e Nesse contexto. não hd Como aprender com a experiência, porque ela 

wu Se repete. 
- 

Em sfn(ese, ambos os cenárjos suscjta,~i terror. mas d evidente que osegundo 6 ainda II?ajssombrio e funesto que o 
PrirneirOO primo e o depwBte do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i n h o  têm razão: a pior tirania 6 aquela que se pratica como terror 



Através dessa luta, os homens buscam a garantia mínima que seja capaz de concretizar os 

Pr6prios anseios em fazer respeitar a sua dignidade e ver reconhecidos os direitos subjetivos, 

Pemiitindo-se que, algum dia, seja alcançado o ideal de justiça. 

.- 
Desde o momento que o homem se fez homem, ou seja, desde o momento em que adquiriu 

consciência de ser, não mais sendo contido no impulso natural de comunicar-se e transmitir os 

Seus pensamentos, o processo de aprimoramento da expressão dos direitos humanos se fez na 

forma de marchas e contramarchas, revezando-se períodos de trevas e de luz. 

Cartas e declarações inglesas 

Na medida que a sociedade humana evoluía, associando-se para Sua sobrevivência, igualmente 

Passou a ser subjugado pela potente engrenagem que é O Estado, 0 qual, muito embora tenha 
sido idealizado para proteção dos homens, tornou-se 0 maior vilipendiador dos direitos 

"damentais básicos do indivíduo. 

Diante dessa inversão total de funções assumidas pelo Estado, a luta humana pautou-se em 

buscar a regulamentação dos poderes estatais, estando presentes nos povos da Antiguidade, 

'orno 0s gregos, Desde Platão que, em sua obra A República, esboçou os traços pré- 

determinantes de um governo ideal, até Aristóteles que na obra "Política definiu a constituição - 
Poljt6ja- conjunto de leis maiores que organizam as tarefas numa cidade-estado - Pd1i.s - 
e que devem orientar as leis secundárias - Nomdi - e as políticas cotidianas - Psephismatap'.5l3 

'0 decorrer do medieval, apesar da existência de uma organização feudal e de uma 

%ida separaçáo de classes, diversos documentos jurídicos foram elaborados para 

reconhecimento da existência dos direitos humanos, todos apresentando O mesmo traço 

limitação do poder estatal. 

absoluto, imprevjsjve,, regras e cddigos. compreende-se. então. Por que 0. t e ~ r o r  policial 6 mais temido do que 
a barbdrie do trdfico, quando aquele desdenha de regras e se diverte com a crlatlvldade rnbrblda ad hoc, enquanto 
este Cinge-se a Cddigos e subordina sua ~ r d t i c a  despdtica a Uma ordem inteligfvel e pública Mas Isso não significa, 
'Orn0 farnb&, ficou claro no encontro descrito, que a ordem Iegltlnla e legal dc urna policia conlpatfvrl com o 

de direito dernocr~tjco náo seja amplamente desejada e evidentemente preferida a tirania do t r ~ ,  ,* 

"CUDO. Djrejtos humanos e ordem constitucional no Brasil* pa8- 
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Segundo Alexandre  de Moraess14 o 'Yorte desenvolvimento das declaraç8es de direitos humanos 

fundamentais deu-se, porém, a partir do terceiro quarto do século XVIII até meados do século 

XY". Para tanto desenvolvimento, houve a contribuição direta da teoria do direito natural, 
condicionantes do princípio das leis fundamentais do Reino, que estabeleceram limites $ 

atuação monareal, e do conjunto de que se adotou nomear como Humanismo. 
. .. 

Em decorrência, floresceram os pactos, os florais e as  cartas de franquiassls todos estabelecidos 
Para a proteção de dire i tos  ref lexamente  individuais,  embora d i r e t a m e n t e  estamentais. 

José Afonso da Silva516, discorrendo sobre esses instrumentos históricos de proteção, menciona, 

Por primeiro, 0s e s ~ h ó i s :  De León e Castela (1188). pelo qual o rei Afonso IX jurara 
Sustentar ajustiça e a paz do Reino, articulando-se em preceitos concretos, as garantias dos 

mais import.antes direitos das pessoas, como a segurança, 0 domicílio, a propriedade, a 

atuação em j*, e ,tc; de Aragão (1265) , que continha reconhecimento de direitos limitados 

aos nobres, porém (1265); o de Viscaia (1526), reconhecendo privilégios, franquias e 

liberdades existentes ou que por tal acordo foram reconhecidos". 

Cont~do, foi na Inglaterra que nasceram as mais importantes cartas e estatutos assecuratórios 
que antecedem historicamente as declarações de direitos fundamenta i s ,  sendo cabente citar a 

Magna Charta Llbertatumsl7, outorgada por João Sem-Terra em 15 de j u n h o  de 1215, a Petitbn 

OfRights1s (1628), o Habeas Corpus Amendment AcP1 (1679),0 Bill o f  R i g h t ~ ' ~  (1688) e o Act 

Of Seattlemenp21. 

514 
sls  MO^^^^, Alexandre. ~ j ~ ~ j t ~ ~  humanos fundamentais Sã0 Paulo: Atlas, 4. ed.9 2002, p.25. 

4 FERREIIRA FILHO, Manoel G0npltres. Curso de direito con~titucional. São Paulo: Saraiva, 71 ed., 1978, p.i2, 
51~10res informações podem ser obtidas nesta obra. 
si, 'ILvA. Curso de direito constitucionalp~~itivo. P.135. 

M I ~ ~ ~ ,  Jorge. ~ ~ 0 s  histdrlcos do direito const~tuciona~. Lisboa: Casa da Moeda, 2a ed., p.iga. A Magna 
Ch?rta libertatunl foi confirmada seis vezes por Henrique 111, tres vezes Por Eduardo 1, catorze vezes por Eduardo 111, 
"ls por Ricardo 11 seis vezes por Henrique IV, uma lreZ por Hennque V e uma vez Por Heiirique VI, Longe de 
Ser 'ma carta de liberdades consiçte-se numa carta feudal elaborada Para proteger os pri\ilegios dos barões 
e Os,direitos dos homens lirres. A magna a f i a ,  entre outras garantias, Prema: a liberdade da igreja anglicana, 
9 t n ~ ~ e ~  tributárias, proporciona~idade entre delito e Sango, p r e ~ s ã o  do devido PrOCaSO legal, livre acesso a 
lustiCa 1-b 
$ 8  A . 1. erdade de locomo@o e livre entrada e saida do pais. 

Petição de direitos, como o próprio noiiie a define,. foi uni documento elaborado pelo parlamento inglês e 
endereçado ao nioiiarca, onde se  pleiteia deste o reconiieclmento e cunlpnment? dos diversos direitos e liberdades 

'l?viam sido especificados na magna carta e que não estavam sendo respe~tados,~elo poder moiilrquico. Enl 
hpecial, pleiteavam o cumprimento do artigo 39, da magna carta. que garantia aos sudl to~ do Reino que nenhum 
Gme? fosse preso ou detido ilegalmente- 
t embora 0 habeas-corpus j á  existisse na coIlllllOn law, 0 Habeas-Cor~us Act regulamentou esse instituto, 
''?ando-se a ,,is sulida garantia da liberdade individual ao suprimir dos tiranos a sua arma mais letal: as prisões 

?rbltrá,i,c Dao --uu. 

'ILvA. Curso de dirclro constifuc]onal positivo, p.137. fi considerado pelo autor,cOinO 0 documento iiiais 
do periodo, decorrelite da rei.olução de 1688, pela qual se fimlara a supremacia do parlamento, impondo 

1' a b d l ~ ~ ã O  do rei Jaime 11 e designando Guilherme 111 e Maria 11 como novos nlonaras, porem com 0s poderes 
imitados pela declaraç~o de direifor a eles submetida e por eles aceita. Nesse momento surge para Inglaterra a rn 
'?"luia ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ ~ ~ l ,  forma de go<rerno .submetida a soberania popular e nqo,mais ao poder divino. S e A u  de 

i::pira~o ideolbgiCa para a formacão das denlocraciaS liberais da Eur0pa.e da America nos S ~ C U ~ O S  XVIII e XIX. 
O ato da suceçsão no trollu 12 de junho de 1701 foi 0 ato normatlvo r ~ ~ f i r m a d o r  da carta de  direitos, onde 

complementa O conjunto de linlitaq&s ao poder nionlrqulco. 



A declaração de Virgínia 

Datada de 12 de junho de 1776, anterior, portanto, Declaração de Independência dos EUA, a 

Declaraç& de Direitos do Bom Povo de Virginia - uma das treze colônias inglesas na América - 
foi a primeira declaração de direitos fundamentais, em sentido moderno, uma vez que 

c o n s ~ b ~ t ~ ~ ~ i ~ ~ ~  as bases dos direitos do homem, especialmente proclamando o direito $ vida, $ 

liberdade, à propriedade e outros direitos fundamentais, tais como, o principio da legalidade, do 

devido processo legal, do juiz natural, o tribunal do júri e as liberdades de religião e imprensa. 

Identicamente $ declaração de Virgínia, a declaração de independência dos EUA assegurou os 

mesmos direitos, sendo que ambas demonstraram a intensa p r e 0 ~ ~ p a ~ ã 0  em manter um 

governo estruturado democraticamente e dotado de sistemas de limitação dos poderes, 

especialmente em face dos direitos individuais e coletivos da população OS quais, por natureza, 

são imprescindíveis. 

A Declaragãão dos Direitos do Homem e do 
cidadão 

A Consagração normativa dos direitos humanos fundamentais coube A França quando na data 

de 26 de agosto de 1789, a assemb16ia nacional promulgou a declaração dos direitos do homem e 

do cidadão. Composta por dezessete artigos, redigidos de forma mais abstrata e universalizante 

do que a declaração de virgínia, proclamava 0s princípios da liberdade, da igualdade, da 
Propriedade e da legalidade e as garantias individuais liberais que ainda são encontradas nas 

demais declarações contemporâneas. 

atenção merece o artigo g0 onde consta que "todo homem 6 suposto inocente enquanto 

"a0 for declarado culpado; se for indispensável detê-lo, todo rigor que não seia necessário 
Para lançar de sua pessoa deve ser severamente coibido por lei". Ainda, encontra-se 

Prescrito que '$6 deve es&belecer penas estrita e evidentemente necessárias; e ninguém 

Poderá ser senão em virtude de disposi~ão de lei, promulgada anteriormente ao delito 

@legalmente aplicada .522. 

>- 
'-%GA~(), Plíiiio. Direitos e Deveres do Honlem. Ri0 de Janeiro: Livraria Cidssica Brasileira, 19.50, P. 195. 
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A Declaração Universa I dos Direitos Humanos 

Até o presente momento histórico, as declarações elaboradas não cuidavam expressamente da 

tortura, mas o faziam de forma indireta decorrendo a proibição do suplício da consagraçiio dos 

direitos humanos fundamentaisJ especialmente aqueles concernentes à vida, além das garantias 

criadas para o processo penal e para o decreto de pcsão. 

Vigora o ensinamento de Mauro Faria Limas23 para quem, "embora na declaração de 1789 não 

haja pro jb j ~ ã o  expressa à tortura, esta decorre na turaímente dos princfplos a i  consignados. 

Para a preservação da dignidade humana há de se banir O que barbariza, infama e suplicia I', 

Eclodindo a segunda guerra mundial e devido h ocorrência maciça de atrocidades contra a 

Pessoa humana, inclusive com o uso sistemático de seres humanos como cobaias vivas de 

experiências médicas e científicas, realizados nos campos de concentração alemães, a 

cOrnunidade internacional foi abalada e, em resposta, fundou no ano de 1945 a Organização das 

Unidas (ONU). 

A impoflância da criação da ONU foi ressaltada por Francisco Rezeks24 pois "atk a fundacão das 

Nações Unidas, em 1945, não era seguro afirmar que houvesse. em direito internacional 

Poblico, p~eo~upação consciente e organizada sobre o tema dos direitos hunlanos '1 

%pidamente a reação mundial organizada alcançou, conforme cita Alexandre de Moraes525, lfa 

mais importante conquista dos dire jtos humanos fundamentais em nível internacional", uma 

Vez que no dia i. de dezembro de 1948, na cidade de Paris, foi assinada a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem. 

h ~ s e  momento ocorreu uma ruptura na evolução histórica dos diplomas internacionais que 

Protegiam os direitos humanos fundamentais, pois se até o advento da declaração universal dos 

direitos do homem, as declaraç&s não possuíam caráter vinculativo, agora, ao assumirem 

'aráter de tratados internacionais, 0s signatários estariam obrigados ao cumprimento das 

nOI'mss acordadas, sol, pena de sofrerem diversas sanções intf2rnacionai.s. 

AssimJ todos os Estados-partes estariam compelidos a Promoverem a proteçâ0 dos direitos 

humanos e a rejeitarem com desprezo 0s desrespeitos pelos direitos das pessoas que sofrerani 

 ato^ bárbaros, como aqueles pelo nazismo, que ultrajaram a consciência da 

2- 
LIMA, Mauro Faria, Crjnle tortura: con,cntárjos à lei no  9.4551 de 07 de abril de 1997 Bradia: Brasilia 

JUrldica, $4 1997, p.22. 

525 R E z ~ ~ ,  Francixo Direito jnwmcionalpdblj~~. São ~ a u l o :  Sarailra, 1996, p.223. 
'OIWS. Dj~.ci[os hu~ilanos fu17dal,icntais, p.36. 
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humanidade e fogem totalmente i mais alta aspiração do homem comum, que é garantir O seu 

direito amplo à vida e à integridade física. I 

Em io de dezembro de 1948 a assembléia geral das nações unidas, ntravts da resolução no 217A 

(111)) adotou e proclamou a declaração universal dos direitos humanos com o intento de .-. 

reafirmar a confiança dos Estados nas ações que visam preservar os direitos humanos 
fundamentais. 

Expressamente, com a declaração universal dos direitos humanos, foi banida a tortura, pois nos 
termos do 50, Ihinguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante1'. 

Igualmente foi garantido no artigo li0 que "toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o 

direito de ser presumida inocente, até que a sua culpa tenha sido provada de acordo com a lei, 

em julgamento no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias h 

defesa ': 

'rudentemente, foi proibida a tortura e toda e qualquer possibilidade de fazer uso do suplício 

meio de obtenção de prova para fins de condenação criminal. 

Pacto ~ n t ~ ~ n ~ c i o n a l  de Direitos Civis e Políticos 

Na sequência da aprovação da declaração universal dos direitos do homem, a proteção 

'nternacional dos direitos humanos passou a intensificar-se, Xhindo a aprovação de inúmeras 

dedaraqões e tratados internacionais, sendo que no mesmo sentido de proteção ampla, 
o pacto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ a l  de Direitos Civis e Políti~os5~~, que foi adotado pela 

assembléia-geral das nações unidas através da resolução no 2200~4 (XXI), de 1 de dezembro de 

l966. 

O conteúdo proclamava 0s já contidos na carta da ONU de que somente será possível 

em sua plenitude, a liberdade, a justiça e a Paz fraternal entre os homens quando as 

Pessoas se conscientizarem do reconhecimento da dignidade inerente a todos, bem 

que todos gozam igiialmente desses direitos, 0s quais são inalienáveis e irrenunciáveis, 

N 
O artigo 7' encontra-se expressamente vedado O USO da tortura: 

s;a- 
Assillado e,1l Nova lorqiie, eiii oi/=/66; pelo Dec. Leg. 11' 226191; ratificado pelo Brasil em 2 4 / 0 1 / ~ ~ ;  e 

Prolilulgacio pelo ~ e c .  17ed. no 592/92 



'Hrt, 7" - Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu 

livre convencimento, a experiências médicas ou científicas. " 

.- 

Com base nas tristes experiências vivenciadas durante o holocausto, o homem buscou sua 

Proteção, proibindo a submissão, sem a expressão de sua vontade, de seu corpo a qualquer 

experimento médico ou científico. 

Convenção Americana de Direitos Humanos 

Seguindo o mesmo teor, porém agora reafirmado em âmbito regional, foi promulgada em 22 de 

novembro de 1969, a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São 

José da Costa Ricas", que através da redaçáo de seu artigo !jO, trouxe expresso o preceito 

0 qual: 

"Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser 

tratada com o respeito devido a dignidade inerente ao ser humano. " 

Nos lembra Alexandre de Moraes528 que a Convenção Americana, composta por oitenta e dois 

artigos, encontra-se dividida em três partes distintas, onde asseguram-se os deveres dos estados 

e direitos protegidos; 0s meios de proteção; e as disposições gerais e transitórias. 

'O Prever os meios de proteçáo, diferentemente da declaração universal dos direitos do homem, 

O Pacto de San Jose identifica, além das normas materiais, OS instrumentos de proteçáo, ou seja, 

prevê órgãos competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o descumprimento dos 
Co~promissos assumidos pelos Estados signatários. Foram criadas a Comissão In teramer i~an~ 

de direitos humanos e a Corte lnteramericana de direitos humanos. 

A ~ o m i ~ s ã o  Interamericana de direitos humanos foi instituída antes da aprovação da convenção, 

t se originado da resolução da V Reunião de consulta dos ministros de relações 

realizada no ano de 1969, em Santiago. Inicialmente criada para a elaboração de 

sobre violaç5es dos direitos humanos, posteriormente ampliou-se a competência 

a ser destinatária de petições e comunicaçÕes sobre violações de direitos humanos, 

2- 
4 Convengo ~~~~i~~~~ de ~ i ~ ~ i l ~ ~  Hunlanos foi adotada pelo Brasil e mais 24 países da Organiraqão dos Estados 

'mericanos ( 0 ~ ~ 1 ,  Assiliada enl San ,Jose da Costa Rica, 22/11/69, aprovada pelo Dec. Leg. 27/92 e 
!?"ulgada pelo Dec. Fed. no 678192. 

'ORAES. Direitos humanos fundamentais, P.39. 
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Passando a examinar as comunicações, fazer visitas aos estados denunciados - com autorização 

Prévia - e promover estudos e seminários. 

Com a entrada em vigor da convenção Americana de direitos humanos, a comissão, no 

ensinamento de Antônio Augusto Cançado Trindades29, passou a ser dotada de uma dualidade .- 

de funções: "efetivamente continuou aplicando as normas que vinham regendo sua atuação 

inclusive em relação aos Estados não-partes na convenção Americana, e passou naturalmente 

a aplicar aos Estados-partes as disposições relevantes da Convenção 

A comissão é integrada de sete membros530 de alta autoridade moral e reconhecido saber 

jurídico em assuntos que envolvam a proteção dos direitos humanos. São eleitos em assembléia- 

geral da organização dos estados americanos ( O U )  pelos estados membros, para um mandato 

de quatro anos, permitindo-se a reeleição por uma Única vez. Os membros eleitos não são 

representantes dos Estados dos quais são nacionais, o que lhes confere autonomia necessária 

Para exercício da função. 

A Corte Interamericana de direitos humanos53l, instituída pela convenção Interamericana, tem a 

atribuição de interpretar e aplicar seus preceitos e de julgar casos de supostas violações de 

humanos consagrados na própria convenção. A Corte possui assim competência 

Consultiva e contenciosa532. 

Nos termos do 62. da convenção, a função contenciosa somente alcança o julgamento de 

de violações de direitos humanos cometidas nos estados que a tenham reconhecido. 

A Competência jurisdicional da Corte Interamericana de direitos humanos somente foi 

reconhecida pelo Brasil em 3 de dezembro de 1998, através do decreto legislativo no 89/98. 

Em face de sua atividade consultiva, a Corte elaborou e publicou dezesseis pareceres onde fixa a 

interpretação dos direitos assegurados na convenção enquanto que, no exercício da atividade 

'Ontenciosa, tem se manifestado a cerca da obrigação geral dos estados-partes de assegurarem 

529 
Antonio ~ u g u s t o  Cançado. O sistema interamericano de direifos humanos no limiar do novo s6culo: 

recomf?ddac6es para o for ta lec ime  de seu mecanismo de protecão.In: O sis!ema interaniericano de proteção dos 
direltoS humanos e o direito brasileiro, Coordenação: Luir Flb\io Gomes e Flaua P10i.eSan. São Paulo: RT, 2000, 
P-l2o-,e,, SJo - &L'. 

'oram nomeados dois membros brasileiros para exercerem mandato na ~ 0 ~ i S S ã o  InteraIlleri~ana de Direitos 
a saber: " período de 1984 a 1991 - Dra Gilda Maciel Corres Russomallo; e 

b, Período de 1998 a 2001 - DrO Hélio Bicudo. 
No mandato atual da Comissão, náo há nenhum brasileiro. Para maiores informações, inclusive sobre os casos que se 
f 2 ~ n t r a m  em analise, podem ser acessadas no site da comissão disponível em < hnw.cidh.oas.org>. 
a O atual Presidente da Corte 6 o brasileiro Antonio Augusto Cançado Trindade, que j á  cumpre mandato desde 01 de Peib de 1995 com término previsto para 31 de dezembro de 2003. 

Desde a data de sua criação 110 alio de 1979 até O final do  ano de 1999 a Corte havia prolatado 63 sentenças. 
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0 respeito aos direitos protegidos e da obrigação geral de adotarem medidas legislativas e outras 

que se fizerem necessárias para efetivar tais direitos. , 

Nas três últimas décadas, lembra Francisco de Assis Cabral533, que ''cerca de cinquenta casos 

foram apresentados contra o estado brasileiro perante a comissão Interamericana ", sendo 
,.. 

que a "maioria das reclama~ões foram encaminhadas por entidades não-governamentais de 

defesa dos djrejtos h umanos, de âmbito nacional.ou internacional ou pela atuação conjunta 

dessas entjdades", Aponta, ainda, que segundo a classificação realizada por essas organizações, 

as reclamações distribuem-se nas seguintes categorias: I) casos de detenção arbitrária e tortura 

cometidos durante o regime autoritário militar; 2 ) casos de violação dos direitos das populações 
indígenas; 3 ) casos de violência rural; 4 ) casos de violência da polícia militar; 5 ) casos de 

%lação dos direitos de crianças e adolescentes; 6 ) casos de violência contra a mulher; e 7 ) 

casos de discriminação racial. 

Con vencões Internacionais específicas 
proteção contra a tortura 

No que se refere ao plano internacional, a tortura, de forma genérica, já se encontrava 

Cabalmente proibida, por expressa disposição dos instrumentos jurídicos internacionais 

anteriormente analisados, contudo, vigia a necessidade de elaboração de convenções que se 

a especificar as condutas humanas que se enquadrariam no tipo delituoso da 

convençóes setoriais especificas de proteçáo internacional contra a tortura foram editadas: 

a convenção contra a tomira e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes e a 

Interamericana para prevenir e punir a tortura. 

C A B ~ ~ ~ ,  ~~~~~i~~~ de ~ ~ ~ i ~ .  O Rmsj] c 0s instrumentos i1lternacionZJis de prffteç80 dos direitos h i i ~ n a n ~ ~  - 
Pas~r c s~uçócs .  ~ ~ ~ i ~ t ~  ~ ~ t ~ ~ ~ ~ i @ ,  aiio VI, l i0 59, Jullio 2002, Celltro de  Ciências Jurídicas da Universidade 

estadual da Paraíba (UEPB). 



~ Convenção contra a tortura e outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanos e degradantes 

.- 

Assinada em Nova York na data 10 de janeiro de 1984, foi adotada através da resolução no 

39/46, da assembléia-geral das nações unidas, em data de 10 de dezembro de 1984. 

A convenção foi firmada pelo estado brasileiro em 23 de setembro de 1985, sendo ratificada em 
28 de setembro de 1989, no mesmo ano em que foi aprovada através do decreto legislativo no 

4/89, contudo sua eficácia como norma jurídica pátria somente iniciou-se no ano de 1991, com a 

do decreto federal no 40534. 

Reservou-se para o artigo 10 a definição do termo tortura, estabelecendo que é "gualquer ato 
Pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, sã0 infligidos intencionalmente a 

Uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa. informa~ões ou confissões; de castigá-la 

Por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido OU seja suspeita de ter cometido; de 

ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer natureza, quando tais 
dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público OU outra pessoa no exercício de 

públicasl ou por sua instigação. ou com o Seu consentimento ou aquiescência. Não se 
como tortura as dores e ou sofrimentos que sejam conseqüência unicamente de 

legiimas, ou que sejam inerentes a tais sanções OU delas decorram '1 

Por determinação expressa do artigo 20, cada pais signatário deveria tomar todas ''medidas 

'egislativas, judiciárias e outras a Bm de evitar at0S de tortura em qualquer 

territdrio sob sua jurisdição1'. 

artigo 40 da convenção 0s estados signatários Se comprometem a assegurar em suas 

respectivas legislações criminais que todos OS atos de tortura serão considerados como atas 

delituosos, inclusive com a criminaliza~ão da tentativa de tortura e a todo e qualquer outro ato, 

de salquer pessoa que seja, que cumplicidade OU participação na tortura. 

E,q PINTO, ~~~~t~ sbcrates. O Minis[&io Público e OS tratados internacionais sobre direitos humanos, 
spoiiível <w7<lv.uigoias.com.~r/CEd/8a~~~.htm' Acesso em 4 de agosto de 2002. 



I 
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir 

t 

.- 

Elaborada em âmbito regional, a convenção interamericana foi adotada e aberta para adesões 

durante a realização do xv ordinário de ;essões da Assembléia Geral da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), realizado na cidade colombiana de Cartagena das fndias, em g 

de dezembro de 1985. 

Subscrita pelo Brasil no mesmo ato, foi ratificada, posteriormente, na data de 20 de julho de 

'989, sendo aprovada pelo Poder Legislativo federal através do decreto legislativo no 5/89 e 

i"~rporado ao direito positivo nacional através do decreto presidencial no 98.386, de g de 

"Overnbro de 1989. 

Para todos os efeitos da convenção, em seu artigo 2O, deve-se entender o delito de tortura como 

sendo todo pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos 

fisicos ou mentais, com fins de investigacão criminal, como meio de intimidação, como castigo 

pessoal, como medida preventiva, como pena ou qualquer outro Bm. Entender-se-zi tambdm 

como tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade 

da vítima, ou a diminuir sua capacidade fisca e mental, embora não causem dor fisica ou 

psíquica. ~ ã o  estarão compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos 
&os ou mentais que se/am unicamente conseqüência de medidas legais ou inerentes a elas, 

Conta~do que não induam a realização dos atos Ou a apl j~afão dos métodos a que se refere 

este artigo I; 

O artigo 30 reforça que o delito de tortura é um crime próprio, podendo ser cometido somente 

Por funcionários públicos ou pessoas que estejam agindo por instigação destes funcionários. 

ainda, que o ''fato de haver agido por ordens superiores não exibirá a 

penal correspondente " (artigo 4'). 

Aos estados impõe-se o dever de adotarem todas as providências efetivas necessárias para 

Prevenir e punir a tortura no âmbito de seu território e, ainda, a adotar as providências 
1 .  
Q1slativas imperiosas para criminalizar a prática da tortura. 

'o mais, a convenção lnteramericana não traz diferenciações relevantes em relação à convenção 

aprovada pela ONU. 



Desta feita, o processo global iniciado para reconhecimento dos direitos fundamentais emigrou 

Para edição de instrumentos de direito público especlficos para reconhecimento da tortura como 
delito capitulado no direito positivo internacional, impondo a todos os estados subscritores o 

dever legal de adotarem todas as medidas possíveis, dentro de seu âmbito jurisdicional, para 

prevenir e reprimir 0s atas da tortura praticados direta ou indiretamente por seus funcionários, ... 

impondo sanções proporcionalmente tão graves quanto a violação criminal cometido. 

Tortura: previsão no sistema jurídico brasileiro 

Código Penal 

Muito embora o Brasil tenha se comprometido internacionalmente, ao ratificar a convenção da 

ONU e a convenção Interamericana, incorporando-as ao nosso ordenamento jurídico, durante 

muitos anos permaneceu inerte em adotar as providências legislativas necessárias para se 

criminalizar a prática da tortura no direito positivo pátrio. 

Com efeito, na da assinatura de ambas as convenções, vigorava tão e somente 

o código penal brasileiro (decreto-lei no 2.848,7 de dezembro de 1940), em vigor desde 1 

de janeiro de 1942 e reformado no ano de i984 (lei no 7.209,11 de julho de i984), que somente 
Se refere à prática da tortura como modalidade de qualificadora no caso do delito de homicídio 

(artigo 121, s20, jnCiSO 111)535 e de agravante genérica (artigo 61, inciso II, alínea d)536, ao 

a tortura ou outro meio especialmente insidioso ou cruel escolhido pelo agente, 

em enumeraçjo que inclui também o USO de venenos, de fogo, de explosivos ou de meios 

asfi~iantes537. 

semelhantes foram incorporadas no código penal militar (decreto-lei no l.ooi/69), 

que define os crimes militare~53~. 

s3s4n- 121 - Matar alguém: Fa - redusáo, de 6 (seis) a 20 (iinte) anos. 
20 ' Se o homicldio é cometido: 111 - com einprego de veneno, fogo, explosivo, asfuia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa 

resultar perigo comum; 
s36 h. 61 - são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem OU qualificam o crime: Ir. ter O agente conietido o c-ime: (Redação dada pela Lei no 7.209: de. 1?.7-1984) 
d, Com emprego de i,eneno, fogo, explosivo, todura ou outro meio insldloso ou cruel, OU de que podia resultar perigo 

537 
B R U N ~ ,  ~ i ~ ~ i ~ ~  pena,. ~i~ de ~ ~ ~ e i r o :  Forense, vol. 1, tomo 111, 1962, p.126. AO discorrer sobre a 

;grannte ,né.jca leciona que tortura e a são meios cruéis. destinados a provocar na vítima sofrimentos 
'S ic~s ou ,,,is maiores do que os necessários para a prática do crime. ou dirigidos a que este se consume de 
o, 
s3BReira mais dolorosa c constrangedora ': 
h, 70 - sáo eirainstâncias que seinpre agravam a pena, quando não integranteç OU qualificativas do crime: 11 - 
ter 0 agente cometido o crime: 



Ante a ausência de um tipo penal específico, a punição das condutas de tortura eram realizadas 

pela adequação do fato a outros tipos penais que guardam íntima relação com a tortura, 

normalmente sendo estes de menor gravidade e conseqüente sanção, do que seria merecedor o 

autor do suplícios. ... 

Tradicionalmente tais condutas têm sido enquadradas pelos tribunais nos dispositivos do código 

Penal, em especial nos tipos penais a seguir mencionados: 

Maus- tra tos539 

h i g o  136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, 

Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou 

Cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando 

de meios de correçáo ou disciplina: 

Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

5 1'. se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão de i (um) a 4 (quatro) anos. 
a se resulta a morte de: 

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

3'. aumenta-se a pena de um terço, se o crime 6 praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) 

anos. 

constran@mento ilegal 

Qigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, OU depois de lhe haver 

por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer O que a lei permite, 

OU a fazer o que ela não manda: 

&O emprego de veneno, asfuia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que 
'Odia resultar perigo comum; 
h' 'O5 - Matar alguéni: 
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. ' 111. - Se o homicídio é cometido: 

com emprego de veneno, asfuria, tortura, fogo, explosivo, OU qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que 
resultar perigo comum. 

A O Tribunal de ~~~~i~~ dó ~ ~ t ~ d ~  de são pau10 na ~ p e 1 a ç ã o . n ~  145.497-316, publicada no DOE de zo/lo/93, 
Desembargador canguaÇu de dmeida, cuidou de distinguir as duas condutas ao ~ ~ l a t a r  O seguinte aeárdão: 

'Ordao. Crime. T~~~~~ e maus-tratos. Distin@o. A tortura re!ere-se ao flagelo, ao martino. a maldade, praticados 
Por um puro sadislllo iillotivado, oil na expectativa de extorquir noflcla, confissão 011 informafão qualquer, sem se ligar a 
d .Sentimenio de castigo, de reprinlenda, por ato que Se repute errôny* Ou mal-eduado, a0 passo que o 
e ' l t~  de maus-tratos, diferentelnenle, diz respeito ao prop0~lt0 de  Punir, castigar para Censurar ou emendar. 



Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

8 l0 - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se 

reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas. 
8 2 O  - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. ' 3O - Não .- se compreendem na disposição deste artigo: 

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante 

legal, se justificada por iminente perigo de vida; - 
- a coação exercida para impedir suicídio. 

Na análise de José Ribeiro Borges540, '%a que se ver que no constrangimento ilegal a vítima é 

obrigada a fazer o que a lei não manda ou a não fazer o que a lei permite, referindo-se 

genericamente a qualquer fato, quando na tortura a vítima 6 compelida a submeter-se (quase 

sempre passivamente) e) prática não só não autorizada por lei, como exatamente a prática 

expressamente vedada pela lei, configurando ilícito penal': Acrescenta, ainda "o caráter 

Subsidiário do tipo em que perdura ainda que tipiBcada a tortura, porquanto em face 

da âtipicidade ou seja, da não adequação do fato 9 figura típica da tortura, há que 

remanescer o crime de constrangimento ilegal". 

Lesão corporal 

Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a I (um) ano- ' lo - Se resulta: 
I - .  '"capacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias; 

I1 - Perigo de vida; 

'I1 - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV - aceleração de parto: 
P - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos. ' 20 - Se resulta: 
I - ,  

'"capacidade permanente para O trabalho; 

I1 - incurável; 
111 - Perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 

I'- deformidade permanente; " aborto: 

- reclusáo, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. 

> 
B?RGES, ~~~é ~ i t , ~ i ~ ~ ,  aspectos histdricos e juridicos. O crime de tortura na legislação brasileira, 

"Ase da Lei 9455/97 ~ i ~ ~ ~ * ~ g ~  de Mestrado (Direito), PUC/SP, l9999 ~ - ~ 3 ~ .  



9 3' - Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem 
assumiu o risco de produzi-lo: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

8 40 - Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob 

o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode 

reduzir a pena de um sexto a um terço. 
8 5 O  - 0 juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa: 

I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior; 

11 - se as lesões são recíprocas. 

8 6' - Se a lesão é culposa: 
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano. 
§ 7 O  - Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 121,s 4O. 

8 8' - Aplica-se à lesão culposa o disposto no 8 5' do art. 121. 

Antes <la tipificaqáo do delito da tortura, era muito comum, em diversos casos onde não fosse 

Possível enquadrar a conduta do agente nas tipificações anteriormente comentadas, processá-lo 

Criminalmente pelas lesões deixadas no corpo da vítima, uma vez que, através dos seus atos e de 

livre vontade, ofendeu a integridade física da sua vitima. 

Exercício arbitrário ou a  USO de poder 

350. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades 

legais OU com abuso de poder: 
Pena - deten~áo, de i (um) mês n i (um) ano. 

único - Na mesma pena incorre o funcionário que: 
I - .  'legalmente recebe e recolhe alguém a prisão, ou a estabelecimento destinado a execução de 

privativa de liberdade ou de medida de segurança; 
I1 - prolonga a execuçáo de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo 

Oportuno OU de executar imediatamente a ordem de liberdade; 

''1 - submete pessoa que está sob sua guarda OU custódia a vexame OU a constrangimento não 

autorizado em lei; 

IV- efetua, com abuso de poder, qualquer diligência- 

D entre as figuras criminais relacionadas no código penal, reputa-se que a conduta do artigo 350 

Seja a que mais se aproxima do crime tortura, tendo em comum, primeiramente, a natureza de 

crime próprio, praticado por agente do estado e, posteriormente, caracterizado pela conduta 

abusiva do poder estatal concedido ao agente público, que, ao assim agir deixa de lado a palavra 
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da lei para fazer valer os interesses escusos que o movem, mesmo que, porventura, estes sejam 
Para fazer valer a norma jurídica. 

Nelson Hungria541, ao discorrer em sua obra sobre o delito do abuso de poder, exemplifica a 

tipificação ... no caso do agente estatal que submete uma pessoa presa ao uso de ferros ou grilhões, 

ou a outro castigo cruel ou infamante. 

Lei do abuso de autoridade 

Quando a prática da tortura fosse perpetrada por servidor público ainda era possível o seu 

aPenamento como crime de abuso de autoridade, previsto na lei no 4.898, promulgada em g de 
dezembro de 1965, que se presta a regular o processo de responsabilidade administrativa, civil e 

Penal do agente que, por meio do exercício dos poderes do estado, pratica abusos contra as 

Pessoas. 

A Lei de abuso de autoridade já representou um avanço na repressão dos crimes de tortura, pois 

mesmo não punindo expressamente esta conduta, no artigo 3O, alínea 134* e no artigo 4O, alínea 

bs43 pune qualquer atentado A incolumidade física do indivíduo, bem como a submissão de 

qualquer pessoa a vexame ou constrangimento não autorizado em lei, quando sob a guarda ou 

Custódia do Estado. 

Através da leitura do 60544 têm-se a descrição das medidas administrativas, civis e penais 

que poderão, autônoma ou cumulativamente, serem aplicadas ao agente público. 

541 N U N G R ~ ~ ,  Nelson. Comentários ao Código Penal (Decreto-lei n o  2848, de 7 de dezembro de 1940). Rio de 
Janeiro: Revista Forense, 4' ed., 1978.9 ., P.514. 
54PArt. 3O. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
i ) A  incolumidade física do indivíduo; 
543h. qo Constitui tambérii abuso de autoridade: 
b)s~bmeter pessoa sob sua guarda ou a yexarne ou a mllStra?giment~ não autorizado em lei; 

*h. 60 O abuso de autoridade sujeitará o seu autor h Sanção ?dminlStrati\'a civil e penal. 
lo A sanção adniinistrativa será aplicada de com a gravidade do abuso cometido e consistirá em: 

') advertência; 
b, e) s U ~ p ~ ~ ~ ã ~  do cargo, funçáo ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias. com perda de vencin~eiltos e 
Lantageiis; 
d, d"titUição de fun@o; 
9 demissão; 

a bem do serviço público. 
?O A sanção ci\il, caso não seja possíb.el fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indeniza60 de 

i u g h e n t o ~  a dez mil cruzeiros 
3 A sanção penal sed de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do CMigo Penal e consistir6 em: 

a) 
de cem a cinco mil cruzeiros; 

b, detellção por dez dias a seis meses; 
Perda do cargo e a inabilita@o para o exercício de qualquer outra k n p o  pública por prazo até três anos. 

4' 4s penas preb,istas no parágrafo anterior 
ser aplicadas autononla ou cumulativamente. 



AO tecerem comentários sobre a lei, Gilberto Passos de Freitas e Vladimir Passos de Freitas545 
dizem qiie o atentado à incolumidade física do indivíduo consiste em "toda ofensa praticada 
Pelo agente da administração, no exercicio de um cargo, emprego ou função, contra o 

indivlduo ", não devendo ser levado em conta a presença ou não de vestígios, para a consumação 

do delito546. 

G 6bvio que o intuito da norma 6 incriminar a violência extremada, desnecessária e que 

extrapola os limites da autoridade delegada pelo estado, não devendo ser punido o agente que 

Pratica a violência, dentro dos parâmetros legais, com o fim de assegurar o cumprimento das 
funções que lhe  são impostas pela própria lei. Sem o emprego da força547 para coagir a pessoa 
obediência, a lei e a justiga ficariam sem as armas necessárias para garantirem a sua execução. 

Constituição Federal 

A experiência histórica havia sido repugnante e com a redemocratização do Brasil, após o fim do 

militar, o congresso nacional então empossado recebeu amplos poderes constituintes 

Originários para elaborar, aprovar e promulgar uma nova constituição, que consagrasse os 

direitos fundamentais da pessoa humana e OS princípios democráticos que norteariam o país 

dOravante. 

Durante 0s trabalhos constituintes, OS parlamentares então eleitos, agora com perfil 
Progressista, defenderam, em conformidade com as convenções internacionais assinadas pelo 

'sOQuando o abuso for conletido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser 
"minada a pena autônoma ou acessória, de não poder O acusado exercer funçoes de natureza policial ou militar no 

da culpa, por prazo de um a cinco anos. 
545 F R ~ ~ ~ ~ S ,  Gilberto Passos e FREITM, ~ lad imi r  Passos. Abuso de Autoridade. São Paulo: RT, 1995, p.47. 546 

TA~riin, Apelacão no 1.269.329/7 - Franca, i za  Câmara, Relatar Juiz Antonio Manssur, julgamento 
Lq19/2001, V.U. (voto n O 5.728) 
%rim Sp - *buso de Autoridade - Miliciano que, durante abordagem de rotina, agride a vítima visivelmente 

embriagada, faEnd0 uso de cassetete - configurafá? - 0~0rrêllcla: incorre nas San~óes do art. 3O, "i", da Lei no 
4898/65 o miliciano que, durante abordagein de rotina, agride a litima visivelmente embriagada, fazendo uso de 
Cassetete, causando-lhe lesão corporal leve." P s c a  dos Tribunais são Paulo: RT, v. 628, p.324 "A bofetada, sendo via de fato, tipifica o delito do aifigo 30, "iv, R La no 4,898, de 9-12-65, porque constitui contra a iiicolunlidade física.". 

eVls,ta dos ~ ~ i t , ~ ~ ~ i ~ .  são Paulo: RT, v. 398, p.298. "A Lei 4.898, de 196.5, cuidando dos casos de abuso de 
:?r~d~~,,, tipifica, não só quando ocorre a vis coepoialis. mas, também a biolência moral.". 

,Se o preso, ao reagir a sua autuação em flagrante, deu lugar a uma necessária a ~ ã o  da policia, no sentido de levar a 
O ato, não se configura o delito de abuso de autoridade. (RT447I489 - TQRe RT 6011348 - TACrirnISP). 

-ev!st! dos Tribunais. ~ 5 0  Paulo: RT, v. 211, p.362. "Se 6 verdade que elementos da policia praticam muitas vezes 
eenc las  inúteis contra presos, por ma compreensao de seus dever=, ou Por outros motivos menos confessáveis, não 

menos certo que, lidando a da sociecl,ade, tendo, frequentemente, de tomar decisões rápidas, é difícil 

Policiais manterem equilíbrio euato entre O perigo de cometerem algum excesso fUllci0nal e o de permitirem o 
esprestígio dc suas delicadas funções.". 



183 

Brasil, a necessidade de inserir no novo texto constitucional dispositivo expresso que 

assegurasse com certeza a punição para todos aqueles que viessem a cometer práticas de 

tor2ura. 

Nessa busca, lembra ~ o ã o  ~ o s é  Lea15@, que o constituinte de 1988 introduziu "No artigo 5" do .- 

capítulo referente aos direitos e garantias individuais, O inciso XLIII, estatuindo que ' a lei 

Considerará crimes jnafian~áveis e insuscetíveis de graça OU anistia a prhtica 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 evitd-10s. se 

Omitirem ". 

Com esta atitude, tomou-se a iniciativa que os organismos internacionais de proteção aos 

direitos humanos aguardavam, de se elevar a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo a um 

Patamar maior de delitos marcantemente repugnantes e, portanto, merecedores de uma reação 

Punitiva mais contundente e severa por parte do Estado no momento de tipificar as suas 

Condutas, especificar a sanção cabível e reduzir os benefícios legais. 

Como salienta ~~ã~ ~~~é ~ ~ ~ 1 5 4 9 ,  estes são crimes constitucionalmente hediondos550. 

&sim, a pmibição da tortura voltou a ser tratada como matéria constitucional, após um longo 

Período em que, desde a constituição do império, deixou de estar presente no seio das demais 

republicanas. 

A vedapão constitucional h aplicação da tortura e outras penas cruéis ao ser humano fez-se 

Presente na Constituição Imperial de 1824, conforme contido no artigo 179, inciso 190: 

grt.17g. A jnviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos 

brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a 

propriedade, é garantida pela Con~t i tu i~ão do Impbrio, pela maneira 

seguinte: 

/...I 

+ 
I,-.- LEAL, ~ 0 5 ~  josé. A Convencáo da ONusobre a tortura. Revista dos lYibunais. São Paulo: RT, V. 671, setembro de ;iY1, P.398. 
ssO Leal, João José, Convenção da ~ ~ U s o b r e  a tortural p.3g8. 

Enibora tenha o constituinte sido extrenianieiite feliz em d i f e ~ n ~ i a r  0s clinfes de tortura, tráfico de drogas e 
?riorismo dos demais, não o foi igualmente no iiiomento de ad~etll'a-los como hediondos'. Segundo o Dlciondrio 
4urflio Eletr~njco - &ulo x,~I, são Paulo: Lexicon Infofmaflca, ~'ersão 3.0, 1999. Versão integral de FERREIRA, 
$re l l~  Buarque de ~ ~ l ~ ~ d ~ .  ~ i ~ i ~ ~ á r i o  ~ u r é l i o  - Seculo XXI, São Paulo: Nova Fronteira. Verbete: Hediondo. 

@d1ondo é tudo que é depravado, \icioso, sórdido, imundo, repelente, repulsivo, horrendo, sinistro, pa\roroso, 

que mal ou é fedorento. Todos os delitos, Por serem condutas anti-sociais, são hediondos por 
Qureza, ou seja, todo delito conletido causa repulsa aos pares dasgciedade. ~ e n a ,  sido mais feliz se tivesse adotado a 
mesma terminologia usada para definir 0s crimes da alpada dos !ulzados especlals cnnl~iiais. d e n o n i i ~ i a n d ~ - ~ ~ ,  p.e., 
''mo delitos de inaior potencial ofeilsivo em contnposiqã~ aos crllnes de menor potencial ofensivo. 



19") Desde jsf ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente , e 
todas as demais penas cru6is. " 551 

Apesar dos principais direitos e garantias individuais terem sido arrolados no último artigo da 

C~nstitui~ão, demonstrando a falta de importância pelo legislador constituinte, ainda assim a 
.- 

Proibição da tortura foi um grande avanço social, pois, como informa Clóvis Melloss~, "a Lei 

Maior brasileira foi mui to  avançada, n o  seu tempo, a o  menos  em palavras: excetuando-se as 

constituições suecas e norueguesas, de 1814, ninguém mais proibia expressamente, no mundo, 

a tortura. A americana e a francesa falavam, por alto, em maus-tratos. As demais, nada. " 

O avanço legislativo somente perdurou até a promulgação da Constituição de 1891, que não fez 

qualquer menção à vedação dos atos de tortura. Essa prática foi seguida nas demais 

Constituições brasileiras de 1934,1937,1946,1967 e 1969 Somente com a redemocratização e a 
Promulgação da ~ ~ ~ ~ t i t ~ i ~ ã o - c i d a d ã  de 1988, ocorreu nova previsiio na norma constitucional 
com a finalidade de consagrar no título 11, capítulo I, artigo sO, inciso 111, como direito 

fundamental de todo cidadão brasileiro ou dos demais que estejam em solo brasileiro, a 

dignidade humana com a abolição total e irrestrita das práticas de tortura, in verbis: 

'Xrtigo 5": /...I 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante I'. 

'aralelamente, sob o aspecto probotório, a constituição federal, nos termos do artigo 5°, LVI, 

a inadmissibilidade de uso judicial de qualquer Prova que tivesse sido obtida por 

meio ilícito, incluindo-se, logicamente, aquelas decorrentes de atos de tortura. 

A consagração constitucional da proibição da tortura, como feito pelo constituinte brasileiro, no 

b d o  é .ma reprodução do contido no artigo 5' da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, qual, igualmente, foi ~eguido por muitos outros Estados, como ensina Valéria Diez 

''arance Fernandes Goularts53: 

1x tortura está expressamente proibida nas Constituições de Cabo Verde 

(artigo 310, 3), Costa Rica (artigo 401, Equador (Título II, Seção I, artigo 19, 

,o I), Espanha (Seção I, artigo 15), Filipinas (artigo III, Seção 12.1 e 2). 1 ~ 2  

(capft~l/o T~rceiro. artigo 38). Japão (artigo 36). Mdxico (artigo 22-4). 

Nicarágua (Titulo IV, Capítulo I. artigo 36). Paraguai (Capítulo v artigo 65). 

DES e AM-. ~ ~ ~ r ~ s  poliricos da hlstdrla do Brasil. Celltro Brasileiro de Estudos L a t i n o - ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  , 
<ww,..cebe~~,org.br/tXtPolit/~~~i~/~~18/>. Acesso e111 10 de outiibro de 2002. 

Clóvis. A tortura em face da lei e do direito. Recife: [see], 1988, p.6. 
. ~~~t~~~ eprova no penal. Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 2001, p.25. 



Portugal (artigo 25, item 2). Suécia (Capftulo I4 ar t igo 5) e Suriname 

(Capítulo V. artigo 9). ". 

Lei dos crimes hediondos 

Uma vez que o inciso XLIII, do artigo 5O, da constituição federal é uma norma constitucional de 

eficácia limitada, a regulamentação veio com a aprovação da lei no 8.072, de 25 de julho de iggo 

e, posteriormente, alterada pelas leis no 8 . 9 3 0 ~ ~ ~ ,  de 6 de setembro de 1994 e lei no 9.677/98555, 

Que além de definir os delitos de caráter de hediondo5s6, estabeleceu que esses crimes e os 

assemelhados, como a tomira, são em insuscetiveis de anistia, graça, e indulto, fiança e 

liberdade provisóriass7. 

Determinou, também, que o cumprimento da pena em sua totalidade deve ser feito em regime 

fechado e que o benefício do livramento condicional somente há de ser deferido após o 

Cumprimento de 213 da pena, condicionado ao fato de que 0 condenado n5o pode ser 

reincidente específico em crimes dessa natureza. Acrescentou que o agente somente pode 

em liberdade se esta condição estiver consignada na sentença condenatória de primeira 

instância, caso contrário deverá aguardar preso a análise recursal. 

5 5 4 ~ ~ l i o u  o roi dos crimes considerados hediondos 
s55 Incluiu entre 0s crimes hediondos o delito de falsificação de remédios , 
s56 Art. 10 São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tlplflcados no Decreto-Lei no 1.848, de de 
dnembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redado dada pela Lei no 8.930, de 6.9.1994) 
I - honlicidio (arta 121)) quando em atividade típica de gyuP? de e~ternlinio, ainda que cometido por um ~6 
agente, e honlicídio qualificado (a*. 121,§ 2O, I, 11,111, IV e V); (Inclso incluído pela Lei no 8.930, de 6.9.1994) 
I' - latrocínio (a*. 157,s 30, in fine); (1ncis.o incluído pela ~ e i  no 8.930, de 6.9.199~) 
'I1 - extorsão qualificada pela morte (a*. 158.5 20); (Inciso incluído pela Lei no 8.930, de 6.9.1994) 
I' - extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 1591 c a ~ u t ,  e $8 10, 2" e 3"); (Inciso incluido pela Lei no 
8'930, de 6.9.1994) 
V-wtupro (a*. 213 e sua combinaçá~ com o a&. 223, caput e parágrafo único); (Incis0 incluído pela Lei no 8 , g 3 ~ ,  de 
6.9.1994) 

- atentado ilolento ao pudor (a*. 214 e sua combinação Com 0 arte 223, CaPut e parágrafo único); (Inciso incluido 
PelaLei no 8.930, de 6.9.1994) 
Vll-epidemia com resultado morte (a*. 267, fj 10). ( I ~ c ~ s o  incluido pela Lei no 8.9309 de 6.9.1994) 
'''-A - (VETADO) (Inciso incluído pela Lei no 9.695, de 20+8<199~) 
"I-B - corrupç~o, ou alteração de pmduto destinado a fins tenpêuticos ou medicinais 

273, Capote 5 10,s e 5 l o - ~ ,  com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de lulho de 1998). (Inciso incluído pela Lei 
no, - i; ?95, de 20.8.1998) 
,aragrafo único. Considera-se também hediondo O crime de genocídio prelisto nos a*~.  1°, 2' e 3O da Lei no 2.889, de 
de Outubro de 1956, tentado ou consun~ado. (parágrafo incluFo pela Lei 8.930, de 6.9-1994) 

PS7~n. 20 0 s  hediondos, a da tortura, O tráfico 1Ilclto de entorpecentes e drogas afins e o terrorisnio são 
lnsuscetí\reis 1 - de: 
I, anistia, graça e indulto; 

-"%a elibérdade pro\isória. 
5 l0 4 pena por crime preiisto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechada. 
g 20 Em a s 0  de scntenca cOndenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se O réu poderá apelar em liberdade, 

3P A Prisão teii.iporária, sobre a dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste 
a'lgo, terá o paz0  de t i n t a  dias, prorrogável por igual periodo em Caso de extrema e comprovada necessidade. 
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O prazo da decretação da prisão temporária, disciplinada pela lei no 7.960, de 21 de dezembro 

de 1989, foi ampliado de cinco para trinta dias, prorrogável por igual período nos casos de 

extrema e comprovada necessidade. 

Não obstante tivesse a lei no 8.072/90 regulamentado parcela considerável dos mandamentos 
, .. 

constitucionais, restava ainda a definição legal do delito de tortura, com a respectiva sanção a 
Ser aplicada, pois, não se admitindo interpretação -extensiva em normas penais, não poderiam 

Ser abrangidos pela lei dos crimes hediondos aqueles delitos que, na sua execução, podem ser 

acompanhados da tortura, entre eles o abuso de autoridade, a lesão corporal, o homicídio, o 

cárcere privado etc. 

Nesse mesmo rumo, Antonio Scarance Fernandesss8 pondera que a previsão do texto 

Constitucional dita expressamente que a lei considerará a tortura como crime inafian~ável e 

insusCetível de graça OU anistia, exigindo-se, imperiosamente, a vigência de norma jurídica a 
tipificar criminalmente a tortura. Prossegue ensinando que por tratar-se de "tema restritivo da 

ljberdade, em que a interpretação não pode ser extensiva. mas restritiva, assim, se a 

Constituição federal impõe a criminalização da prática da tortura. não se pode, de maneira 

ampliativa, pretender atuar o texto a outros fatos criminosos, que, eventualmente, possam ser 

'Ornetidos mediante tortura". 

Estatuto da crianca e do adolescente 

O Caminho para a criminaliza~ã~ da tortura mostrava-se cada vez mais inevitável, entretanto, 

apesar da pre,são legal e, especialmente, constitucional, carecia-se ainda de tipifica~ão legal. 

interregno, diversos projetas de lei559 foram apresentados para análise do poder 

legislativo justamente para, em atenção ao principio da legalidade, que se descrevesse quais 

558 
F E R N A ~ ~ ~ ~ ,  Antonio Scarance. Considerações sobre a Lei no 8.072. de 25 de j~ l l io  de 1990 - Crinles 

'edlOndo~. Reilsta dos Tribunais. Sâo Paulo: RT, v. 660, p.262. 
559F0ram apresentados os seguintes projetas: 
a' projeto de lei 2464/9i, de autoda do deputado Hélio Bicudo,que tipificara 0 delito da tortura; 
b' projeto de lei 837191, do deputado sigmarinda SehaS, que lnstltuía no CP. no titulo I, O CZipitulo 11 "Dos crimes 

da pessoa humana1', onde incluía O crime da tortura; 
c) projeto de lei no 3935-~/89,  de autoria do senado e oriundo do projeto de lei no 85/88, do senador I tan~ar  Franco, 
que dispunha sobre os aspectos processuais da tortura, inclu~i\~e vedando o uso de qualquer meio de prova obtido por 
' Q ~ i i r ~ .  --.a, 

d ) , ~ r ~ j e t o  de lei no 28/87, de autoria do senador Jamil Haddad, que a~rescen ta~~a  Parte especial do CP, no titulo dos 
crlb~ contra pwoa, capítulo referente aos crimes contra a liberdade lndiddual; 
@)pqe t0  de lei 2423/89, de autoria do senador Nelson Carneiro, que definia 0s crimes de tortura e outros afins; 

Projeto de lei no 4783/90, do poder 
que revogava a lei de segurança nacional e inseria no Cp título 

referente aos crinles o estado democrático, vigorando dentro deste um capítulo que versava sobre os crimes 
p r a , a  humanidade, onde se tipificava O crime de tortura; 

Pqe to  de lei lo35/91, do deputado vivaldo Barbosa, que t ip i f i~va  as condutas humanas enquadradas como 
ton~ra ;  
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condutas humanas se enquadrariam como prática de tortura e que se cominasse as sanções a 

serem aplicadas no caso concreto. v 

Merece destaque a promulgação da lei no 8.069, 15 de julho de 1990 (estatuto da criança e do 
adolescente), .- uma vez que foi pioneira em criminalizar efetivamente o delito da tortura, embora 

somente quando as vítimas fossem crianças e adolescentes. 

O artigo 233, que criminalizava a tortura, assim estava redigido: 

'2rt. 233 - Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância à 

tortura. 

Pena : reclusão de um a cinco anos e um 

§ 1 O Se resultar lesão corporal grave: 

Pena - reclusão de dois a oito anos. 

3 2 O  Se resultar lesão corporal gravíssima : 
Pena - reclusão de quatro a doze anos. 

9 3" Se resultar morte: 
Pena - reclusão de quinze a trinta anos" 

Embora fosse louvável a intenção do legislador em tipificar O delito, tanto no seu tipo 

fundamental, quanto nas figuras qualificadas (preterdolosas) e, ainda mais, cominar penas 
graves, suscitou-se de imediato nova discussão no mundo jurídico onde 

reiteradamente a cerca da absoluta imprecisão do tipo penal descrito pelo artigo 

233 do estatuto da criança e do adolescente. 

em Verdade, questionava-se no que consistia a tortura, no que se encontrava por trás do termo 

quais seriam as apóes ou, até mesmo, as omissões que lhe dariam corpo e realidade e 

que permitiriam que o estado desencadeasse a persecução criminal contra os acusados da 

'on~ra. 

'arcela co,sider~vel dos doutrinadores se manifestou no sentido da plena eficácia da norma 

iscriminadora, sob a de que se tratava de um tipo penal aberto, sujeito, portanto, 



~ompl~mentação por outras normas legais, inclusive pelas determinações contidas nos 
tratados internacionais específicos contra a tortura, como a convenção da ONU contra a tortura 

e a convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura (OEA), que traziam a definição do 

delito de tortura e, inclusive, ambas no ano de i989 foram incorporadas ao ordenamento 

jurídico nacional. 

Diverso foi o posicionamento do Ministro do STF Marco Aurélio de Mellos60, que através de 

artigo publicado em revista jurídica especializada em ciências criminais, deixou assinalado que 

''a simpies menção à tortura, sem que se defina o comportamento suficiente a configurá-la, 
deixa ao sabor da capacidade att! mesmo intuitiva daquele que exerce o ofícfo judicante o 

alcance da norma penall a conclusão sobre a prática, ou não, do crime ao qual o contexto 

~ ~ ~ i d ~ ~ o ~ c o n s t i t U c i o n a ~  impõe conseqüências das mais gravosas, como são O afastamento da 

graça, do indulto e da anistia, da fiança, o elastecimento da prisão temporária e o 
Cumprimento da pena, na sua integralidade, no regime fechado. A insegurança grassará e, o 

que é piorl o julgamento das açóes penais correrá a conta da formação do julgador. Como 

redigido, o ar[. 233 do estatuto da criança e do adolescente, reclama postura do magistrado 

Que contaria a máxima gizada por Nelson Hungrla em Comentários ao cddigo penal, Rio de 
Janeiro: Forensel 1958, t.ll p. 1-86, consoante a qual 'a lei penal deve ser interpretada 

restritivamente prejudicial ao Reu e extensivamente no Caso contrário'. 0 juiz partirá 

Para o campo da interpretação extensiva, definindo ele próprio o que se entende como crime 

de tortura e assumindo, com isso, a posição reservada ao legislador". 

A controvertida questão permaneceu até que 0 tribunal pleno do Supremo Tribunal Federal 

a questão no julgamento do Habeas Corpus no 70.389-5 s6', acordando, por maioria 
de Votos (6x51, que existia lei tipificando O delito de tomira, in verbis: 

"TORTURA CONTRA CRIA NÇA OU ADOLESCENTE - EXISTÊNCIA 

JUR~DICA DESSE CRIME NO DIREITO PENAL POSITIVO BRASILEIRO - 

NECESSIDADE DE SUA REPRESSÃO - CONVENÇOES INTERNACIONAIS 

SUBSCRITAS PELO BRASIL - PREVISÃO T~PICA CONSTANTE DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI N o  8.069/90, artigo 

~ 3 )  - CONFIRMA ÇÃO DA CONSTIT~CIONA L IDA DE DESSA NORMA DE 

TIPIFIcA ç ~ o  PENAL - DELITO IMPUTADO A POLICIAIS MILITARES - 
INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CRIME MILITAR . 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO-MEMBRO - PEDIDO 

DEFERIDO EM PARTE - O crime de tortura, desde que praticado contra 

M E L L ~ ,  M~~~~ Aurélio de. T~~~~ de direito penal. Revista Brasileira de CiêllCiaS Criminais, no 8, p.95. Nesse 
sentido encontramos o posicionamento de: 

FRANCO, Alberto Silva. Tortura: breves anotações sobre a lei no 
*55/rn Instituto Brasileiro de Ciências criminais. Revista Brasileira de Ciências Criminais, no 19, p. 71-72: e 

 HEI^^^, Sy]\ia Helena StciIler. Oprjnc@iO da reserva e: crime.!ortura na l ~ g j s l a ~ ã o  brasileira. In: 
nstltuto ~ ~ ~ ~ i l ~ i ~ ~  de Ciências criminais, Revista Brasileira de CienClaS Crlmlnais, no 13, p.167-168. 



criança ou adolescente, constitui entidade delituosa autônoma cuja previsão 

t@ca encontra fundamento jurídico no artigo 233 da Lei no 8.069/90. Trata- 

se de preceito normativo que encerra tipo penal aberto suscetível de 

integração pelo magistrado, eis que o delito de tortura (por comportar formas 

múltiplas de execução) caracteriza-se pela in flição de tormentos e suplícios que 

exasperam, na dimensão física, moral ou psíquica em que se projetam os seus 

efeitos, o sofrimento da vítima por atos de desnecessária, abusiva e inaceitável 

crueldade. A norma inscrita no artigo 233 da Lei n o  8.069/90, ao definir o 

crime de tortura contra a criança e o adolescente, ajusta-se, com extrema 

fidelidade, ao princípio constitucional da tipicidade dos delitos (CF, artigo 50, 

XXXIX). A simples referência normativa à tortura, constante da descrição 

típica consubstanciada no artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

exterioriza um universo conceitual impregnado de noç6es com que o senso 

comum e o sentimento de decência das pessoas identificam as condutas 

aviltantes que traduzem, na concreção de sua prática, o gesto ominoso de 

ofensa a dignidade da pessoa humana. A tortura constitui a negação 

arbitrária dos direitos humanos, pois reflete (enquanto prática ilegítima, 

imoral e abusiva) um inaceitável ensaio de atuação estatal tendente a asfixiar 

e, até mesmo, a suprimir a dignidade, a autonomia e a liberdade com que o 

indivíduo foi dotado, de maneira indisponível, pelo ordenamento positivo. O 

Brasil, ao tipificar o crime de tortura contra crianças ou adolescentes, revelou- 

se fiel aos compromissos que assumiu na ordem internacional, especialmente 

àqueles decorrentes da Convenção de Nova York sobre os Direitos da Criança 

(1990), da Convenção contra a Tortura adotada pela Assembléia Geral da 

ONU (1984), da Convenção Interamericana contra a Tortura concluída em 

Cartagena (1985) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Costa Rica), formulada no âmbito da OEA (1969). Ma js do que 

isso, o legislador brasileiro, ao conferir expressão típica a essa modalidade de 

jnfração delituosa, deu aplicação efetiva ao texto da Constituição Federal que 

impõe ao Poder Público a obrigação de proteger os menores contra toda a 

forma de violência, crueldade e opressão (artigo 227, "caput", 'Yn f ie f? .  O 

militar que, a pretexto de exercer atividade de repressão criminal em 

nome do Estado, inflige, mediante desempenho funcional abusivo, danos 

fisicos a menor eventualmente sujeito ao seu poder de coerção, valendo-se 

desse meio executivo para intimidá-lo e coagi-lo à confissão de determinado 

delito, pratica, inequivocamente, O crime de tortura, tal como tipificado pelo 

artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, expondo-se, em função 

desse comportamento arbitrário, a todas as conseqüências jurídicas que 

decorrem da Lei n O 8.072/90 (artigo zO), editada com fundamento no artigo 

50, XLIII, da Constituição. O crime de tortura contra criança ou adolescente, 

cuja prática absorve O delito de lesões corporais leves, submete-se à 

$61 
M s o c ~ ~ ~ Ã ~  DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. Boletim AASP, no 1181, de li a 17 de janeiro de 95, P.13. 
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competência da Justiça comum do Estado-membro, eis que esse ilícito penal, 

por não guardar correspondência tipica com qualquer dos comportamentgs 

previstos pelo Cddigo Penal Militar, refoge A esfera de atribuiçbes da Justjca 

Militar estadual". 

(STF - Pleno - HC n o  70.389-5-São Paulo; Rel. Min. Celso de Mello; j. 
.- 23.07.1994; v . ~ . ) .  BAASP, 1881/13-j, 11.01.1995. 

No mesmo sentido encontra-se o acórdão proferido no Habeas Corpus no 74.332-RJ, relatado 

Pelo Ministro Néri da Silveira e publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2000, que 

Sacramentou definitivamente a questão, ao considerar que a figura criada pelo estatuto da 

criança e do adolescente tratava, efetivamente, do crime de tortura vedado constitucionalmente 

e objeto de diversos tratados internacionais. 

Infelizmente, a lentidão das autoridades executivas e legi~lativas5~~ em responder aos anseios 

internacionais e, até mesmo, do seu povo, repetiu-se no desencadeamento histórico da 

criminalização da tortura, uma vez que decorreram, aproximadamente, 9 anos da data da 

Promulgação da constituição até a data de 7 de abril de 1997 quando, enfim, entrou em vigor a 
lei no 9.455, que introduziu em nosso ordenamento jurídico uma descrição típica do crime de 

Muito provavelmente esse lapso temporal seria bem maior, caso não tivesse ocorrido no mês de 

março do mesmo ano o lamentável episódio da Favela Na~a1~~3 ,  no município de Diadema/sp, 

562 LOPES, ~ ~ ~ ~ í ~ i ~  ~ ~ t ~ ~ i ~  Ribeiro, As crianças, a tortu?a, as leis e as salsichas. Instituto Brasileiro de Ciências 
~ ~ l ~ t i ~  do lBCCrim, 54, maio de 1997. Disponivel em: <www.ibccrim.ore.br>. Acesso em: 24 de 

Setembro de 2002 " ~ 5  mais de cem anos Otto Von Bismarck, semjamais ter perdido uma única tarde de sua vida 
apreciando oproc~sso legislativo no nosso congresso nacional. senlenciou que sobre as leis e as salsichas seria mais 

quejamais se desse conhecimento ao POVO de como eram feltas na Alemanha daqueles tempos. Desde então, 
o Processo de fabricaçgo de salsichas evoluiu, higienizou-se Para atender 0s novos padrões exigidos 
c O ~ ~ ~ m i d o r .  ~2 as leis, estas pobres, ao menos por aqui, continuam merecendo a mesma recomendação de 
~isrn=--,. 8 ,  

5'53 . *Jornal O ~ ~ t ~ d ~  de são paulo. ~ i ~ ~ ~ ~ f v e l  em: <www.estadao.com.br>. Acesso em: 26 de setembro de 2002. NO 

hies de março do ano de 1997 diversos militares do 24' Batalhão de Polícia Militar, durante operacão policial 
Para a pre-senqão da de drogas na favela naval: m u n ~ c í ~ i o  de DiademaISP. extrapolaram suas funções para 
Co9eterenl diversos abusos contra a população local, inclusive com a prática de atos da tortura. Dentre os policiais 
?ll1tares, destacou-se o ex-soldado p~ otávio Lourenço Gambra, 0 "Ranlbo", que após ter realizado abordagem a um 
!eíc~lo e não ter localizado nada que indicasse cometimento de crime pelo condutor e.passageiros, liberou todos para 

embora, porém após o veículo iniciar deslocamento, desferiu um tiro na direção do automóvel, \indo a, 
su~o~tamente,  atingir o conferente Mário José Josino que Se encontrava no banco dos passageiros. Não resistindo aos 
ferlmenbs, _io a falecer. Toda \iol$ncia praticada foi gravada Por um clnegrafista amador e as imagens foram 
exau~tivaniente di\.ulgadas pelos brgãos de imprensa do Brasil e do exterior. Diversos policiais militares foraill 
Pro~f2ssados e expulsos da corpora@o, sendo que o Rambo foi primeiralllente julgado enl outubro de 1998 pelo 
tribunal do júri de ~ i ~ d ~ ~ ~ ,  tendo sido condenado 1 pe" de 59 anos e 6 meses de r e c l ~ s b ,  entretanto, a sentença foi 
anulada por decisáo do tribunal de jusliqa do estado de São Paulo- Submetido a novo lulgamento popular, no dia 10 
de abril de 2000, foi novamente condenado ao cumprimento de  46 anos, 3 meses e 10 dias de prisão em reginle 
fechado. A defesa novamente ape leu da decisão e a 3a Câmara do tribunal de  justiça do estado de são Paulo, 



onde uma série de policiais militares, durante operação policial, foram filmados, em dias 

diversos, cometendo uma série de arbitrariedades, inclusive com a pratica de atos de tortura, 

como o desferimento de cassetadas e bofetões nas pessoas abordadas. Como ápice da violência 

Praticada, o policial militar auto-denominado Rambo desferiu um tiro na direção de um veículo 

que havia sido vistoriado, vindo a atingir e matar um de seus ocupantes. 

ksas imagens, exaustivamente divulgadas pelos órgãos de imprensa em geral e, especialmente 

Pelas emissoras de televisão, desencadearam um intenso movimento de indignação nacional e 

de pressão internacional, culminando com a aprovação do projeto de lei no 4.7161~ - 
apresentado ao congresso nacional no ano de 1994 -, que tO~nou-se a lei no 9.455/97. 

Não obstante a lei da tortura haver sido aprovada apressadamente no desenrolar de um período 

de comoção social, o que gerou imediatas e pertinentes discussões sobre a constitucionalidade 

de diversos de seus era o elo final da corrente que faltava para a punição doméstica de 

os atos da tortura. 

Artigo 1 O, jnciso I, alíneas "a ", "b " e "c ", da lei n O 

Como manifestação humana, o delito tipificado como tortura é de ação múltipla ou 

pluriofensivo porquanto tutela uma série de bens jurídicos, como a liberdade, a vida e a 

hegndade fisica e mental, descrito no artigo 1°, da seguinte forma: 

1 o - Constitui crime de tortura: 

I - constranger a l ~ m  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 a ~ ã 0  OU omissão de natureza 
criminosa; c) em razão de discriminação racial OU religiosa" 

1) b n t e  o processo legislativo de criação de uma norma penal, 0 legislador pode adotar dois 

Critérios distintos, onde o primeiro, nominado de tipo "fechado", se baseia na descrição 

de todas as condutas humanas que devem ser reprimidas, deixando ao órgão judicial 

somente a constatação da correspondência entre a conduta concreta e a descrição jurídica 

Oitendendo ter h a ~ d o  exagero na da pena e desconsiderando a continuidade delitiva, reduziu a pena para 

lS anos e 2 meses de reclusão. 
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do tipo penal. Já o segundo critério, ensina Sérgio Salomão Shecaira564, "consiste na descrição 

incompleta do modelo de conduta proibida, transferindo-se para o intérprete o encargo de 

completar o tipo, dentro dos limites e das indicações nele próprio contidas. São os 

denominados tipos 'abertos '. ". 

.- 

Na elaboração da lei no 9.455197, o legislador preferiu adotar o tipo penal aberto, ao descrever 

Somente as hipóteses que serão consideradas típicas. 

Ao proceder desta maneira sobrevive um grande inconveniente que, ainda, no dizer de Sérgio 

Salomão Shecaira565, materializa-se na apresentação de "certo regime de indeterminação que 

Pode conduzir a uma negação do próprio princQio da legalidade, pelo emprego de elementos 

do tipo sem precisão semântica". 

Teria sido de melhor alvitre que o legislador tivesse arrolado as condutas assemelhadas, de 

forma a limitar a discricionariedade da autoridade judicial no momento da aplicação do tipo 

Penal, tal como previsto no anteprojeto de reforma da parte especial do código penal, de autoria 

executiva e apresentado ao congresso nacional no ano de 1994, onde no artigo 186566 conceitua o 

delito de tortura. 

O artigo 10 da lei no 9.455197 prevê as hipóteses em que ocorre o crime de tortura em sua forma 

Simples e nas formas qualificadas, especificando as respectivas sanções. 

Encontram-se ainda as causas em que a pena será majorada, as penas acessórias a serem 

aplicadas quando o agente ~ ~ n d e n a d o  for servidor público, além de outras cominações 

especificadaS. 

A conduta humana nuclear contida no inciso I, do artigo 1°, encontra-se representada pelo 

Verbo constranger que, segundo definição contida no dicionário eletrônico Aurélio567, é 

%pregado como ato de violência ou coação. Constitui-se como elemento objetivo do tipo, uma 

que é a expressão da conduta do sujeito ativo. 

Só 

B S B E C A I ~ ,  sérgio saiomão. Algumas notas sobre a nova lei de tortura (Lei n o  9455, de 7 de abril de 1997). in 
,aletim I B C C ~ ~ ~ ~ ,  54, maio de 1997. ~ i ~ p o n í \ ~ e l  em: <wt~v.ibccrim.ora.br>. Acesso em: 24 de setembro de 2002. 

B ' S H E C A ~ ~ ~ ,  sérgio salomão. Algumas notas sobre a nova lei tortura (Lei n o  9455, de 7 de abril de 1997). in 

,,a!;tim I B C C ~ ~ ~ ,  54, maio de 1997. ~ i ~ p ~ n i v e i  em: <~tqm,.ibccrim.ore.br>. Acesso em: 24 de setembro de 2002. 
Todo ato doloroso ou produto de físico, Como golpes com emprego ou não de instrumentos, choques 

elétrlCos, queimaduras, posiç~es forçadas, \iolação OU agres;ão sexual, ex~osiÇã0 ao frio, submersão em água para 
produ~ãO de asfixia parcial, ataques para o rompimento,do.t ln~~a~o ou qualquer ato equivalente que produza dor ou 

físico, acrescentando, ainda, pSlqulC0, tals-como simulacro de execu@o, pivação do sono, 

continuada a ruídos, confinament~, ameaça, obsewapo de  torturas alheias, submissão de  parentes a 

?Ieneia ou agressões sexuais ou outros atas idôneo a produzi: fequelas mentais". 

' Dl~ionário Aure,io ,rletronico - Século XXI. são Paulo: Lexlc?ll Informatica, versão 3.0, 1999. Versão integra] de 
''%IRA, Aurk]io Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurklio - Seculo XXI, Sao Paulo: Nova Fronteira. Verbete: 



Para que se dê a tipificação, o constrangimento realizado deve ocorrer com emprego de violência 

(vis corporalis) ou de grave ameaça (vis compulsiva). 

O emprego do vocábulo violência é presença constante nos textos de nossa legislação penal, 

Sendo que. na conceituação de Valdir Sznick568, é toda "iniciativa que procura exercer coação 

Sobre a liberdade de alguém, que lhe tenta impedir a liberdade de reflexão, de julgamento e de 

decisão; é, sobretudo, a força que é o seu meio de manifestação, a ser um instrumento. É a 

coação que atua corporalmente visando remover uma oposição esperada. É a coerção sobre a 

vontade, servindo-se de força fisica sobre a pessoa para vencer uma resistência oposta ", 

Paulo Sérgio Leite Fernandes e Ana Maria Babette Bajer Fernandess69 definem a violência como 

Sendo a Iynfluência sobre a vontade alheia, executada mediante força física, sobre a pessoa, 

&retamente sobre seu corpo, para vencer uma resistência realizada, efetiva, ou esperada, do 

coagido sem dilação ou ausência '1 

Para a configuração da tipificação da violência não há, exatamente, a necessidade de que resulte 

em lesões corporais no corpo da vítima torturada, bastando, tão-somente, o emprego de ação 

Rsica violenta, independente do resultado alcançado. 

Inclusive no tipo previsto no inciso I, a ocorrência de lesões corporais leves já se encontra 

absonida pelo emprego da violência, sendo que OS demais tipos de lesões configurarão causas 

de qualificação do delito de tortura. 

'0 que concerne à grave ameaça, esta é a "coerção n~oral  que tolhe a liberdadepsiquica e turba 
a tranquilidade devido a intimidação. A ameaça 6 mlÚnci0 de Um mal futuro, 6 uma 

'Ontrariedade para a vítima ' 5 7 O .  

E. uma expectativa cuja influência na realização Parece estar na má0 do agente, causando 

intimidação, produzido temor e pavor na dtinla. 

ameiga, que deve ser relevante e considerável, pode recair na Pessoa da própria vítima ou 

'Obre terceira pessoa que se ligue afetivamente àquela dtima. 

1 gualmente ,tari sendo tipificada a conduta do agente que fizer USO impropriamente de 

'0lência, ou seja praticar qualquer ato que venha a reduzir a capacidade de entendimento e de 

da vítima, como o emprego de narcóticos e hipnose. 

2- 
sa "NICK. Tortura, p.11~. 2 F E ~ ~ ~ ~ ~ E s .  ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ j ~ ~ ~ d i c o - p e n a k  da t0rtU". p.165. 

SWrCK, Valdir. Crimes sexuais vjolentos: violência e ameaça, pudor e obsceno. desvios sexuais. rapto e estupo 
atentado ao pudor. São Paulo: fmne, 1992, P.41. 



Através da inclusão da expressão "sofrimento fisico e mental" no ordenamento jurídico 
nacional, o legislador inovou pois ao referir-se ao vocábulo sofrimento, que pode ser tratado 

como sinônimo de dor, quis referir-se a todo o padecimento, privação física ou mental, penúria 

corporal 0.u . . transtornos psíquicos que podem ser infligidos na vítima e que podem exteriorizar- 

Se por outros sinais, como dor e fadiga, que não as lesões corporais. 

Mesmo que caracterizados os elementos objetivos da tortura, faz-se necessário a 

complementação, através da constatação dos elementos subjetivos do delito. 

Em todas as figuras criminais previstas na lei, além dos elementos objetivos, devem estar 

Presentes os elementos subjetivos, dentre os quais o dolo, de presença obrigatória em todas as 

hipóteses, inclusive, algumas vezes, na forma específica ou seja, consubstanciado na finalidade 

que move o agente. Além disso, três outros elementos subjetivos são impostos pelo texto legal, 
Sendo imperioso que, para a ocorrência do delito, o agente aja com o fim de "obter informação, 

declaração ou confissão da vitima ou de terceira pessoa" (artigo iO, inciso I, alínea a) ou para 

' P ~ O V O ~ ~ ~  a@o ou omissão de natureza criminosa " ( artigo 1°, incis0 I, alínea b) ou, por fim, de 
QUe a tortura tenha sido praticada em "razão de discriminação racial OU religiosa" ( artigo 10, 

in~iso I, alínea c). 

Sem a presença de pelo menos uma dessas condutas subjetivas, O delito de tortura não se 

muito embora possa ensejar o cometimento de ilícito penal de diferente qualificação. 

Na esteira dos ensinamentos por Luiz Flávio Gomes57' "a alinea h' do inciso I do 

artigo 10 define a 'tortura prova: que é aquela para obtenção de confissão OU outra prova, 

cuja jljcitude 6 desde logo, jncontestdvel; a alínea 'b ' prevê a 'tortura meio : que se distingue 
I I Como uma coação para que outrem pratique crime e a alínea C, por sua vez, a 'tortura 

discrimina tórja ', ", 

4 informação 6 o ato ou efeito, em geral oral, de dar conhecimento a cerca de alguém ou algo 

que se saiba. Segundo a teoria da informação, 6 a medida da redução da incerteza sobre um 

determinado estado de coisas, por intermédio de uma mensagem. Quando a informação for 

em documento, tratar-se-á da declaração. 

Confissgo revelamse no momento em que a pessoa reconhece a autoria de um ato ilícito. 

571 
~ O M E ~ ,  ~~i~ ~ l á \ . i ~ ,  palestra proferida no seininario sobre a eficacia da Lei da tortura. Organização do Superior 

d'bunal d, ,jiistiCa c 30 de llovembm de 2000. ~ I J  TERm. Rodrigo. B I - c ~ c ~  ~pontamcntos sobre a jc, 

a tortora. ~ e i  9455197. ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  enl: <w~vrv.am~en.or~~br/~o*~terrabl~~~tn~>. Acesso enl: 27 de setembro de 
2o02. 



Todas as três figuras típicas configuram crime formal ou de consumação antecipada, não 

havendo a necessidade de que o agente alcance o resultado almejado para que o delito se 

Consume. 

O alcance . .. do resultado, na fase do inter criminis, é apenas o exaurimento, que será analisado 

no momento da fixação da pena. 

O crime de tortura estará consumado no momento em que o agente submeter a vítima a atos de 

violência ou grave ameaça, resultando no seu sofrimento físico ou mental, independentemente 

de ter alcançado o resultado. 

Especificamente no caso da tortura prova, não há necessidade de que as informações, 

declarações ou confissóes se destinem a instruir o procedimento judicial (processo criminal) ou 

extrajudicial (inquérito policial comum ou militar), bastando tão-somente que o agente agressor 

busque esse resultado. 

NO que tange à figura delituosa da tortura como crime meio, obrigatoriamente exige-se do 

agente um elemento subjetivo expresso, além da ação dolosa, configurada em determinar 

um comportamento comissivo ou omissivo, enquadrado pela legislação pátria como fato 

C~iniinos~. 

Juridicamente, a dtima ao ser compelida de forma irresistivel pelos atos de tortura praticados 

Pelo agente não será responsabilizada pela sua conduta criminosa tendo em vista a previsão 

legal do artigo 22, primeira parte, do código penal, que versa sobre as excludentes de 

Por sua vez, o agente coator responderá em concurso material pela prática da 

tonuia e pelo delito que foi praticado pela vítima, após a coação irresistivel. 

A redaçáo dada ao elemento subjetivo contido na alínea 'b' suscitou acaloradas discussões na 

Seara jurídica, sendo majoritária a tese de que o legislador ao se referir às ações ou omissões de 

lhatureza criminosa teve a intenção de abranger apenas as condutas humanas classificadas 

como crime, aquelas classificadas como contravenção penal. Partilham desse 

entendimento a maioria dos doutrinadores, entre eles Valdir Sznick~7~, Luiz Flávio Gomes573 e 

Os~aldo Henrique Duek Marquesi74, haja visto que, tratando-se de matéria penal, a 

interpretaçio jamais deve ser realizada de forma extensiva. 

012 

S Z ~ ~ ~ ~ .  Tortura,p.i8i. a 'OMES, Luis Flávio. ~ ~ r ~ d m  & Penal e Processo Penal Sã0 Paulo: RT, 1998, p.121-122, 

OsF\7a]do Henrique Du&, Breves considera~ôes sobre a criminaljzação da tortllra.Iiistitu to Brasileiro a ciências Criminais. Boletim lBCCrim, no 56, julho de 1997. Disponível em: <~w.ibccrim.ore.br>.  Acesso em: 24 
e setembro de  2002. 



O dispositivo da alínea ' c ;  do inciso I ,  do artigo iO, apresenta-se estruturalmente diferente das 

alíneas anteriores, pois se nestes exige-se que o agente torturador constrinja a sua vítima .a 

praticar uma ação ou omitir-se de algum ato, naquele é exigido somente que O sujeito ativo 

pratique a tomira com motivação discriminatória de raça ou religião. Exige-se que o 

antecedente psicológico do sujeito criminoso seja especificamente a discriminação por motivos 
. -. 

de raça ou religião. 

O elemelito subjetivo expresso nesse tipo penal objetiva somente dois tipos de discriminação 

que podem motivar a prática do crime de tortura, quais sejam: a racial ou a religiosa. Tendo 

sido taxativa a lei, a tipicidade do delito não pode ser estendida a outros atos denotadores de 

Preconceito. Lamentavelmente, perdeu-se a oportunidade de se punir a prática de  to^-tura que 

fosse motivada por preceitos ideológicos e sexuais. 

Ainda segundo Oswaldo Hennque Duek Marques575, a redação afigura-se imprecisa, uma vez 

que o verbo constranger, conduta nuclear do tipo, "significa coagir OU obrigar a determinada 

a ~ ã o  ou omissão. Da análise do texto, extrai-se um constrangimento vago, sem qualquer 
conduta imposta vítimaff. Conclui sugestionando que "para melhor tipifcação, seria mais 

apropriado um dispositivo parte, já que para a C O ~ S U ~ ~ Ç ~ O  do crime bastaria o sofrimento 

fisco 0, provocado na vitima, mediante violência ou grave ameaça, em razão de 

racial ou religiosa ". 

h três modalidades de tortura são classificadas Como delitos formais, que, igualmente, por 

Serem plurissubsistentes, admitem a forma tentada, pois há uma sequência criminosa a ser 

executada e, caso seja interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, dependendo 

do momento, poderá ser responsabilizad~ criminalmente pela forma tentada ou efetivamente 

Pela forma consumada. 

$ 7 ~  
! + Q ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ l d ~  ~ ~ ~ ~ i ~ u ~  Duel<. Breves considerações sobre a crjminaljza~ão da tortura. Institlito 

p i l e i r 0  de Ciêlicias Criminais. Boletini ~ ~ C C r i r n ,  no 56. julho de 1997. Disponível em: < i % ? ~ . i b c c r i m . ~ ~ ~ . b ~ > .  
em: 24 de setembro de 2002. 



Tortura pena - artigo 1 O, inciso 11, lei n O 9.455/97 

0 inciso 11 igualmente constitui crime de tortura, porém apresenta algumas características que 
radicalmente o diferenciam da figura prevista no inciso I, a começar pelo elemento objetivo do 

tipo que está contido no núcleo do verbo submeteie não constranger como descrito no inciso I, 

sendo usado no sentido de sujeitar, impor, subjugar, dominar ou vencer. 

Outro diferencial marcante é que na descrição do tipo o sofrimento físico ou mental que deve ser 

Praticado pelo agente, recebe a adjetivação superior de intenso, ou seja, é a intensidade do 

sofrimento que implicará na prática de ato que, se executado sobre algu6m que se tenha a 
guarda ou exerça poder ou autoridade, tipificará o crime de tortura do inciso 11. 

Com efeito, a norma incriminadora, ao referir-se a intensidade do sofrimento, tornou a figura 

Penal de difícil avaliaGão, vez que a sua constatação deverá ser realizada através da análise de 

critérios unicamente Subjetivos, posto serem desconhecidos da humanidade meios objetivos que 

Possam quantificar a intensidade do sofrimento a que cada pessoa esteja sendo submetida. 

O aplicador da lei deverá analisar individualmente cada caso, especialmente para identificar as 

Condições da vitima de suportar os suplícios. ~xemplificadamente, O sofrimento aplicado a uma 

Pessoa adulta e saudável poderá não se configurar COmo intenso, enquanto o mesmo sofrimento 

aplicado numa vítima crianqa ou idosa poderá, inclusive, causar-lhe a morte. 

Com muita propriedade, ao enfrentar a questão, Miguel Rede Jr.577 descreveu a infelicidade do 

legislador, pois o ''jus corrigendi, de exercício regular de um direito, pode passar a ser, pela lei, 

crime de tortura, pois nada mais inseguro do que a remissão a0 termo fluído intenso 

Sofrimento mental, possível de ocorrer na proibição de m ~ o r  de doze anos de se encontrar 

0 namorado". 

Da mesma opiniáo Mauro Faria Limas7', ao citar que 'helhor seria que o legislador 

não tivesse usado tal termo, que será fonte de inesgotáveis controvérsias na prática judiciária. 

jiitujtivo e compreensível que um determinado conlportamento cause em outrem sofrimento 

576 I ,  

Artigo I O - Constitui crime de tortura: 
/...I II - su~, l le~cr  a ~ l l ~ l l ,  Sob sua guarda. poder ou alitoridade, com erllprego de viol6ncja ou grave 
ameaca, a intenso sofrjmer>to Iisico ou mental como fornla de aplicar castigo pessoal ou ,1ledida de 
caráter ~reventivo. 

s,, Pena: réclusão, de dois a oito anos." 
 REAL^ JuNIOR, Miguel. TiPifiicac3o da Tortura. Re"sfa Jurídim Coilsulex. São Paiiio: Consulex, alio I, 8, 

I p t o  de 1997, p.14. 
 LI^, Mauro Faria de, Crimes de Tortura. ~rasília: Brasília Juddica, 19973 p.40. 



físico ou mental. Porém, aferir se esse sofrimento foi ' intenso' é tarefa que encerra no caso 

concreto certa dificuldade, já que não temos um 'intensimetro'para medir o sofrimento", 

Outra característica importante e que distingue sensivelmente esta modalidade de tortura é que 

agora estamos tratando de crime próprio. Enquanto as modalidades do inciso I estão previstas 

corno crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa, a espécie normativa deste inciso 11 

Somente pode ser cometida por uma parcela própria de pessoas, que reúnem características 

especiais, quais sejam aquelas que tenham a vítima das violências ou graves ameaças sob seu 

Poder, guarda ou autoridade. 

Impera a exigência de que exista um vínculo preexistente entre o agente torturador e o sujeito 

Passivo, que pode ser de guarda, poder ou autoridade. 

A relação jurídica de guarda579 entre os sujeitos é mais ext,ensiva do que a situação em que o 

Sujeito passivo, por determinação legal ou emanação judicial, tenha sido entregue ao sujeito 

ativo com o fim específico de ser amparado e protegido. Inclui também toda e qualquer 

hipótese, em que é imposto, a certas pessoas, a obrigação de ter em vigilância e zelo, 

Protegendo-as enquanto estas se encontrarem sob sua ~hef ia  ou dire~ão. 

Já, a e,pressão podefi8~, na sua forma substantiva, significa 0 domínio e a posse tida sobre 

coisas, ou a faculdade, permissão, força OU autorização, para que se possa fazer ou . . -  
executar certas coisas, pressupondo-~e uma relação de suJelÇao entre OS sujeitos ativo e passivo. 

Finalmente, por autoridad@81, em sentido geral, podemos entender como a concessão legítima 

Outorgada pessoa, em de lei ou de convenção, Para que pratique atos que devam ser 

ou acatados, porque eles têm 0 apoio do próprio direito, seja público ou privado, 

corno as ocorrentes na tutela, curatela, hierarquia militar ou eclesiástica etc. Outra definição, 

porém mais restritiva, pode ser encontrada no artigo 5'9 da lei no 4.898, de 9 de dezembro de 

'965, que regula o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso 

de autoridade: 

*Irtjgo 50. Considera-se autoridade. para OS efeitos desta lei, quem exerce 

cargo, emprego ou função pública. de natureza civil, OU militar, ainda que 

transitoriamente e sem remuneração ': 

s79 DE P ~ C I D O  E SILVA. vocabuldrio Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, Ba ed., 1984, v. I e 11, p.365. Verbete: 
Guarda. 
$80 DE P ~ C I D O  E SILVA, vocabulário Jurídico f i o  de Janeiro: Forense, ga ed., 1984, v. I e 11, p.380. Verbete: 
'%r. sel 
DE P u c I D O  E SILVA, Vocabulário Jurjdico. f i o  de Janeiro: Forense, ga ed.. 1984, v. I e 11, p.253. Verbete: 

' ~ ~ ~ r l d a d e .  
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Superados os elementos objetivos, subsistem dois elementos subjetivos do delito, uma vez que o 

agente, além do dolo, deve procurar com a sua ação aplicar castigo pessoal ou medida de 

caráter preventivo, sendo que a primeira situação caracteriza-se pela tortura aplicada como 

sanção a ato cometido pela vítima, não precisando ser lesivo no sentido de causar-lhe lesões ou 
aplicado com .-. crueldade; enquanto a segunda, não obstante a imprecisão, reveste-se de caráter 

Preventivo a fim de evitar que a vítima haja em desconformidade àquela esperada pelo 

torturador. 

A descrição da conduta configura crime material e plurissubsistente, exigindo-se a consumação 

do resultado para o perfazimento do delito. 

A todas as figuras delituosas analisadas nos incisos I e 11, do artigo iO, comina-se a pena de 

reclusão, de dois a oito anos, sendo mais gravoso que o anteriormente estabelecido pelo artigo 

233 do estatuto da criança e do adolescente, porém, se a vítima for apenada no mínimo e desde 
que preenchidos 0s demais requisitos legais, poderá se beneficiar da suspensão condicional da 

Pena. 

Mesmo que seja apenado a até quatro anos, o juiz não poderá substituir a privação de liberdade 

Por pena alternativa uma vez que o delito sempre se configura com violência ou grave ameaça. 

Equiparacão - Artigo 1 O, $1 O, da Lei n O 9.455/97582 

Em face das péssimas condi@es carcerárias e dos constantes &OS violentos a que são 

a constituição federal expressamente reafknou no inciso XLIX, do artigo 5 0 ,  o 

direito do preso de ter respeitada a sua integridade física e moral. 

Alexandre de Moraess83 professa que a "C~nStituiÇão Federal, ao proclamar o respeito 

integridade wca e moral dos presos, em que pese a natureza das relações juridicas 

@stâbelecjdas entre a adtninistra~ão penitenciária e 0s sentenciados a penas privativas de 

liberdade, consagra a por parte dos presos de todos OS direitos fundamentais 

re~~ohecidos i pessoa livrel com exceção, obviamente, da que1e.S incompa tiveis com a condição 

Peculiar de preso [...I fporém, o preso continua a sustentar OS demais direitos e garantias 
por exemplo, 5 integridade lisca e moral (CF. art. 54 111, li X e LXI1/), 2 

302 
Artigo 1 O - Constitui crime de tortura: 

[...]§10- N~ peiia incorre quem subiiiete pessoa Prya  ou sujeita anledida de segiiraiiça a sofrimento 

SB físico OU mental, por iiiteriilédio da prática de ato llão premstoen1 lei ou na0 resultante de iiiedida legal. 
~ l ~ ~ ~ , ~ d ~ ~ .  ~ j ~ ~ j i ~ ~  hunlanos fundamentais, São Paulo: Atlas, qa ed., 2002, p.242-243. 
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liberdade religiosa (CF, art. 59 VI), ao direito de propriedade (CF, art. 59 AXII), entre 

inúmeros outros, e, em especial, aos direitos à vida e à dignidade humana ". 

No mesmo sentido, lembra o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro juntamente com Paulo José 

Costa Jr.59, que "o conceito e o processo de execução, de modo algum, podem arranhar a 

dignidade do homem, garantida contra qualquer ofensa flsica ou moral. Lei que contrariasse 
esse estado, indiscutivelmente seria inconst i tu~i~n~l ' :  

Muito embora subsistente a previsão constitucional, as violações aos direitos do preso, 

especialmente aos direitos fundamentais da vida e da integridade física, perpetuam-se no 

sistema carcerário brasileiro, como nos ensinam Flávia Piovesan e Fernando Salla585 que o 

maior conjunto de práticas de tortura se dá quando cidadãos estão sob a custódia do estado, 
em delegacias, cadeias e presídios [. . .I. Espancamentos e maus-tratos são recursos 

frequentemente aplicados nos presos quando eles provocam, individual ou coletivamente, aros 

de indisciplina. Embora a lei de execução penal (artigos no 53 e 54 ) determine uma escala de 

Sanções disciplinares para os presos condenados, há uma enorme margem de arbitrariedade 
Por parte da administração das unidades prisionais, na imposição de castigos, que fere 

as normas legais. Castigos que podem ser desde o espancamento, a 

hUmilhaçã0, até 0 confinamento em celas totalmente inadequadas para tal, muitas vezes sem 

iluminação, e qualquer condição de higiene. OS casos mais agudos se dão em 

resposta às tentativas de fuga ou às rebclióes, quando são comuns as denúncias de 

espancamento, ' corredor polonês', humilhação e submissão dos presos a diversos tipos de 

Pressões psíquicas e castigos Os que acabam transferidos da pr j~ão pelo envolvimento em 

Iugas ou rebelióes costumam ser espancados e submetidos a maus-tratos quando chegam na 

unidade". 

De certa forma esse dispositivo da lei da tortura dá forma e cumprimento aos preceitos 

cOnstitucionais já analisados e ao artigo 38 do código penal que estabelece que a pessoa presa 

"conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as 

o respeito 5 sua integridade fisica e mental': 

limitações a que se encontra sujeita a pessoa privada de sua liberdade, estão descritas na lei 

de execuções penais, onde, dentre outros, encontra-se assegurado que ao condenado não poderá 

aplicada qualquer sanção que ~oloque em risco a sua integridade física ou moral (artigo 45, 

L E ~ ) ,  bem como não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal 

$8 
CE~ICCHIARO,  Vicente e COSTA J ~ N I O R ,  Paulo José. Direito penal na constituição. São Paulo: RT, 3 a  

0.l 
'4. 
se ' '995, p.144. 

PI0vESAN, ~ l á \ , i ~  e  SAL^, Fernando, Tortura no Brasil: pesadelo sem fim. Revista Ciência Hoje, v. 30, i76 
Outubro de 2001, p.30. 



OU regulamentar (artigo 45, §i0, LEP). É a consagração do princípio da reserva legal no que 

concerne à fase da execução da lei penal. 

Outra vez depara-se com crime próprio, pois o sujeito ativo do delito somente poderá ser agente 

que exerça controle sobre pessoa que se encontre presa ou sujeita a medida de segurança, 
Podendo ser qualquer agente de segurança pública, do sistema carcerário ou do próprio poder 
judiciário e ministério público. Ainda, no caso de pessoas sujeita à medida de segurança, podem 

ser incluidos 0s médicos e demais profissionais de saúde OU não que trabalhem na unidade 

hospitalar em que a vítima se encontrar internada. Percebe-se que nesse caso a lei não exige que 

o agressor seja funcionário público, bastando que preencha OS requisitos legais. 

O sujeito passivo do delito de tortura igualmente deve se encontrar em uma situação especial, 

qual seja, de estar preso ou submetido a medida de segurança. Por condição de preso, devemos 

Concluir, que pode ser o detento, preso preventivamente, em decorrência de sentença 

cOndenatória não definitiva ( artigo 594, CPP) ou outra em cumprimento de medida detentiva 

determinada com base na legislação penal e/ou processual penaisa6. Ainda, encontram-se 

amparadas as pessoas que tiveram sua liberdade restringida por leis extra-penais, como aqueles 
em ,umprimento de prisão civil ( alimentos OU depositário infiel) OU administrativa ( militares 

em geral). 

Entende-se por pessoa submetida a medida de segurança aquela que foi declarada inimputável 
O u  semi-inimputável e que se encontre em tratamento no regime de internação em unidade de 

Saúde ou em tratamento ambulatorial (artigo 96 usque 98 , CP e artigo 172, LEP). 

Nas expressões #hão previsto em lei" e 'hão resultante de medida legal' encontram-se 0s 

elementos normativos do tipo, estando o operador do direito defronte a uma norma penal em 

devendo valer-se de outras normas que disciplinem a situação das pessoas presas ou 

Submetidas a medida de segurança, especialmente podendo ser encontrados na lei de execução 

Penal, &digo penal e de processo penal e demais legisla~ã0 criminal extravagante. 

htonio Ho*êncio Rocha Neto587, ao comentar sobre o não emprego dos elementos objetivos 

"violênciau e 'grave ameaça11 no presente tipo penal, felicita o legislador pois, desta forma, o 

penal deixou que o meio ficasse mais abrangente, uma vez que "não se referindo 

v'olência ou grave ameaça, aumentou a esfera de atuação do sujeito ativo. Mas, ao mesmo 

tempo, condicionou essa tipifcação, já que 6 necessário que 0 meio empregado não este& 

586 
Sentença condenatória transitada em julgado - artigo 105, LEP; prisões cautelares - Leis 7960/89 (prisão 

807z/go (crimes hediondos) e 8930/94 (altera lei crimes hediondos) e artigos 301 usque 303, 311 
us 
s8Fue316, 408, caput, 408, l0 e 2'9 do 

.,%CHA NETO, Antônio ~or têncio .  Lei de tortu<a: análise e comentários à lei no  9.455, de 07.04.97. Revista 
'lencia Jurídica, Minas Gerais: No\va Alvorada, r. 76,)ulho/agosto de 1997, p.464. 
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previsto em lei e que não seja resultante de medida legal. Assim, a colocação do preso nas 

chamadas 'solitárias', desde que feita nos moldes dos artigos 45, e seus parágrafos, e 5 3 ,  IIV, 

da LEP, não constitui tortura, por ser prevista em lei". 

Tortura Imprópria - Artigo 1 O, $29 da Lei no 

Por fim, previu-se uma figura omissiva e privilegiada ao se imputar responsabilidade criminal 

àquele que tendo o dever e estando presente no mesmo local de crime, não evitou que outrem 
Praticasse o delito de tortura, ou, ainda, que, tendo obrigação legal de investigar o cometimento 

de um delito de tortura, não o fez. Nas duas hipóteses, O agente omisso estará sujeito à pena de 

detenção de um a quatro anos. 

A existência dessa figura de tortura imprópria foi regulada com o fim de atender o disposto no 

artigo 50, XLIII, da constituição federal, que prevê que, pelo crime de tortura, devem responder 

0s mandantes, 0s executores e os que, podendo edtá-10, omitirem-se, contudo, o legislador 

Ordinário entendeu que aquele que age por omissão será apenado de forma muito mais benéfica 

que os executores e os mandantes. 

que a disposição da lei especial, embora prevalente, não se coaduna com a previsão 

do sistema jurídico repressivo nacional, uma vez que segundo 0 contido nos artigos 13589 , caput, 
e 2gss0, caput, do &digo penal, a omissão será criminalmente relevante quando o emitente 

Podia e agir para evitar o resultado, bem como que deverá responder criminalmente da 

mesma forma que o agente comissivo, OU seja, como co-autor das diversas formas delitivas de 

tortura precritas na Lei 9455/97, com exceção, logicamente, da previsão omissiva contida no 

P20, do artigo i0 da citada norma legal- 

% analisar esta situaçao, Júlio Fabbrini Mirabete5s1 se manifesta no sentido de que "prevendo o 
artigo 50, XLIJ da CF, que devem responder pelo crime de tortura e pelos demais relacionados 

00 disposit~vo aqueles que, podendo evitá-los, se Omitirem. entendeu o legisla dor de dispor 

Sobre o assunto em disposjção apartada, com pena bastante inferior àquela prevista para 

588 
Artigo l 0  - Constitui criine de tortura: 

[..-I $20 . ~~~~l~ que se oinite face dessas condutas, quando tinha o dever de evita-las OU apura-ias, incorre na 
Pena de detenção de um a quatro anos. 

&igo $013 - O resultado, de que depende a existência do crime1 somente é imputável a quem lhe deu a u s a ,  
2sidera-se causa a ou omissáo sem a qual O resultado, nã0,te:ia ocorfido- 

&igo 29 - Q ~ ~ ~ ,  de modo, concorre para O Cnnle lnclde nas Penas a este cominadas, na medida de sua 
;;'~abiiidade. 

M I R ~ ~ ~ ~ ,  ~ f i l i ~  Fabbrini. Tortura: notas sobre a Ici 9455/97. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, v. 746, 
de 1997, p. 477. 



punir o executor. O dispositivo afronta não só teoria geral do crime, no sentido doutrinário, 

como sua própria disciplina na parte geral do código penal. Ninguém desconhece que 

qualquer crime, em tese, pode ser praticado por omissão, face ao disposto nos artigos 13, 
caput e 29, caput, do estatuto repressivo. A lei também prevê que a omlssPlo é penalmente 
relevante,- quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado t@ico e, também, que 

o dever de agir incumbe a quem tenha, por lei. a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância 

(artigo 13, 520, aljnea b3. E, como ensina a doutrina, estão incluídos nessas disposições as 
autoridades e outros servidores públicos, destinatários, embora não Únicos, das normas 
incrjm jnadoras da lei por estarem na posição de garantidores da não ocorrência do resultado. 

Assim, essas pessoas, concorrendo para o crime de tortura. por omissão, deveriam responder 
por esse delito, em paridade de tratamento com 0s autores diretos do crime. Não se justifica, 

absolutamente, por exemplo, que a autoridade, não concorrendo para o crime por 
determinação ou jnduzimento, seja submetida a uma pena menos severa do que aquela 

Prevista para seu subordinado, executor da tortura. quando devia e podia agir para evitá-la1: 

Constitui-se elemento objetivo do tipo O verbo omitir-se, que exprime a "aus&ncia de alguma 

coisa : assim, que não se fez1: "0 que se deixou de fazer1', 'b que foi desprezado" ou 'Que não 

foi mencionado ". 

A omissão do agente ativo se concretiza em duas hipóteses: a) se omite quando tinha o dever de 

evitar a prática do crime, ou seja, ao presenciar atos considerados como tortura, não d o t a  

%huma das providências que a lei lhe impõe para impedir ou cessar imediatamente o ato 

Violento; e b) se omite na função de apurar O cometimento de um delito de tortura, ou seja, 
Posteriormente à consumação de um delito de tortura, ao ser cientificado de tal fato e tendo o 

dever legal de investigar a autoria e materialidade do crime, se omite em realizar tais 

'nvestigações. 

que se trata de um crime omissivo próprio pois Somente poderão se enquadrar na 

tipificação aqueles que tenham "0 dever de evitá-la ou apurá-las': excluindo-se as demais que 

'50 Possuem essa condição. 

Sabe-se, ainda, que a omissão deve ser dolosa, não subsistindo responsabilização criminal na 

Omissão culposa, Este fato será atipico para efeitos da lei no 9.455/97. 

Por ,er delito unissubsistente, ou seja aquele que se realiza em um só momento, não admite a 

forma tentada. 

'Q tese, admite-se para aquele 9 ue se omite, a concessão do benefício da suspensão condicional 
d a pena, caso não seja apenado com mais de dois anos de detenção, cumprimento inicial da 
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Pena em regime aberto, a liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança e, até mesmo, 

a substituição por pena alternativa, vez que não se cuida de crime praticado mediante violência 

ou grave ameaça. 

Tendo em ... vista a intenção legislativa de conceder tratamento mais benéfico ao praticante desse 

delito, não se as formas qualificadas pelo resultado e de aumento de pena previstas nos 

Parágrafos sub~equentes59~. 

Somente o torturador ativo é que poderá responder pelas formas qualificadas pelo resultado e 

Jamais o omitente, que sofrerá somente a pena mais benéfica. 

Seria mais conveniente uma mudança no texto legal, colocando O parágrafo 2 O  abaixo dos 

d i ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~  que tratam das formas qualificadas e de aumento de penas, posto que da forma que 

atualmente se encontra, pode-se pensar que essas formas também se aplicariam à tortura 

imprópria. 

Formas Qualificadas - Artigo 19 539 da Lei no 

9*455/97.593 

Aqui foram contemplados os casos em que a tortura será qualificada pelo resultado, sendo que o 

agente responderá a título de preterdolo, ou seja, 0 resultado morte, lesão corporal de natureza 

grave ou gravíssima devem ser geradas por um comportamento  POSO e não esperado, advindo 

da tortura praticada dolosamente pelo sujeito ativo. Encontra-se em situação de preterdolo o 

que age com dolo no antecedente para praticar a t~ r t u r a  e com culpa no consequente, 

acarretando a lesão corporal grave ou gravíssima ou morte não esperados. Esse resultado mais 

grave não está pelo dolo, constituindo-se Uma forma de qualificação na atuação do 

$ente que acabou !gerando maior prejuízo do que almejava. 

Saliente-se que o agente ativo não pode ter desejado ou sequer assumido o risco de produzir 

esse resultado, caso contrário responderá em concurso Por t~ r t u r a  simples e lesão corporal 

grave ou tgadssima ou por homicídio qualificado pelo emprego de tortura, conforme a situação. 

\ 
$92 

Nesse inesnio selltido: MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Breyes considerações sobre a criminalização da 
Instituto ~ ~ ~ ~ i l ~ i ~ ~  de Ciências criminais. Boletini 1BCCr1111, no 56, jull10 de 1997. Disponfvol em: 

'wbccr im,org .br>.  A~~~~~ em: 24 de ~etembro de 2002; MIRABETE, Júlio Fabbrini. Tortura: notas sobre a lei 
9q55/97. Revista dos Tribunais, Paulo: RT, V. 746, dezembro de 19979 P. 478; PAUXIS, Lena Cláudia Ripardo. A 
Criminalizaç50 da tortura no direito brasileiro, Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 2001, p.86; e JURICIC, Paulo. O C 

Tortura, Disserta~ão de Mestrado, PUC/SP, 199~1 p.'OO. 
Artigo 1" - Constitui crime de tortura: 

'''-1 530 - Se resulta lesão rnrporal de natureza grave ou gradssima, a Pena 6 de reclusão de  quatro a dez anos; se 
morte, a reclusão 6 de oito a dezesseir anos. 
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Lesão corporal é o dano efetivo ii saúde física ou mental, sendo que a tipificação das lesões 

graves ou gravíssimas pode ser encontrada, respectivamente, nos parágrafos io e 2 O  do artigo 
129, do código penal. 

Resultando .- em lesões graves ou gravíssimas, a pena a ser aplicada será de quatro a dez anos de 

reclusão e, no caso de resultado morte, a pena se eleva de oito a dezesseis anos de reclusão, 

sendo apenas inferior ao homicídio qualificado. * 

Pode-se distinguir ainda a ocorrência de concurso material entre os crimes de tortura simples e 

homicídio, no caso em que o sujeito torturador age, inicialmente, com emprego de violência ou 

grave ameaça para obtenção de informações sobre um crime que a vítima tenha ciência. Após 
terem alcançado o objetivo, com o fim de assegurar a impunidade desse delito de tortura, 

matam a vitima, Estará configurado o concurso material entre O crime de tortura simples e o 

delito de homicídio, no exemplo, qualificado por ter sido cometido com o fim de assegurar a 

de outro crime praticado. 

Causas de aumento de pena - Artigo 19 54 O, da 

Lei n O 9. 455/97.594 

Convém, primeiramente, distinguirem-se as circunstâncias qualificadoras das causas de 

aumento de pena, sendo que no ensinamento de Damhsio Evangelista de Jesus595 qualificadoras 

850 circunstâncias legais especiais OU específicas que, agregadas à figura típica fundamental, 

tem função aumentar a pena, sendo que O quantum da agravação fica a critério do juiz, dentro 
de limites mínimos e máximos da pena agravada pela lei. Quando a norma penal prevê uma 

Causa de aumento de pena, não menciona expressamente 0 mínimo e O máximo, mas estabelece 

Porcentagens mínimas e máximas, P-e., dizendo que a pena é aumentada de um a dois terços 

etc. 

A Primeira causa refere-se à qualidade do sujeito ativo. Em sendo agente público o sujeito ativo 

da tortura, teremos a ocorrência de aumento de Pena. 

594 
1 O - Constitui crime de tortura: 

1.. ,] 54 0 - ~ ~ ~ e n t a - s e  a pena de um Sexto até um terço: 
I - se o crime 6 cometido por agente público; 
11 - o cr]nlc C! comctido contra crlanfa, gestante, dcficlente c adolcsccnfc; 

Ir'- 
0 crime 6 cometido mediante sequestro. 

s 9 5 ~ ~ ~ ~ ~ ,  Damasio Evangelista, ~ i ~ ~ j t ~  penal. São Paulo: Saraiva, 18' ed., V. 1,1994, p. 505  
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A denominação agente público é mais ampla para se designar o funciondrio público, 
Conceituado no artigo 327 do código pena1596. Através dessa nova denominação, o legislador 

ordinário almejou designar todos os membros dos três poderes, inclusive os agentes políticos, 
que possuem maior soma de poder e de competências. 

Valdir Sznick597 se manifesta no sentido de que "estão abrangidos todos os servidores, qualquer 

que seja a modalidade jurídica a que estejam Subordinados", inclusive, tendo o legislador 

entendido que "os dirigentes de autarquias e entidades paraestatais deveriam estar 

englobados na acep~ão de ' agente público; já que há uma ligação entre o cumprimento e as 

Ordens que emanam dos órgãos de direção ligados a elas ". 

Contudo, a causa de majoraçã~ de pena em face da qualidade de agente público do sujeito ativo, 

não poderá ser aplicada em todos os tipos penais descritos na lei de tortura, visto que, em alguns 

deles, a norma já lhes exige a qualidade de agente público. Exemplificadamente, o fiz0, do artigo 

1'. já impõe a obrigação do omitente ser representante do estado, bem como, em algumas 

situações do inciso 11, do artigo 10, a conduta é de crime próprio, praticado somente por agentes 

Públicos. Nessas hipóteses, não se poderá majorar a pena, pois teríamos a ocorrência de um bis 

idem para a mesma qualidade. 

0 Segundo caso prevê o aumento de pena em face da condição do sujeito passivo da tortura, 

estando protegidas as crianças, os adolescentes, as mulheres gestantes e as pessoas portadoras 

de limitações fisicas e mentais. Esta proteção especial 6 válida em virtude da condição de defesa 

Prejudicada que essas pessoas possuem. 

0s conceitos de criança e de adolescente sã0 retirados do estatuto da criança e adolescente (lei 

8 , 0 f j ~ / ~ ~ )  onde, segundo o artigo 2 O ,  caput enquadram-se na condição de crianças, as 
Pessoas na faixa etária até 12 anos de idade incompletos e na condição de adolescentes, aquelas 

na faixa etária compreendida entre 0s 12 e 0s 18 anos de idade. 

NO que concerne à eondiFão de gestante, justifica-se a proteção em face das inúmeras alterações 

fisicas e que a mulher sofre desde a concepção até O momento do parto. 

596 
AR. 327 - funcionáno ~úblico, para 0s efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 

remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública 
1' - Equipara-se a fuiicion~rio p(iblico quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem 

trabalha pa, prestadora de Serviqo contratada ou con~eniada Para a exeCu@o de atividade tipia da 
pública. (pardgrafo dnjco remmerado pela Lei no 6,799, de 23.6.1980 e alterado pela 

O 9.983, de 14.7.2000) ' 2o - A pena sed aumentada da terça parte quando 0.5 autora  dos crimes prewtos n e v e  Capítulo forem ocupantes 
de Cargos em comiss~o ou de função de dire~ão ou a~Sessorament0 de  OFgao da admlnlstra~ã0 direta, sociedade de 
@':nomia empresa ou fundação instituída pelo poder ~ubllco.  (Pardgrafo acrescentado pela Lei 
o '9 799, de 23.6.1980) 
S g ' s z ~ ~ ~ K .  Tortura, p. 225. 
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de se ressaltar que o sujeito ativo somente estar8 sujeito A majoração da pena caso realmente 
tenha da situação da vítima. Em decorrência da gravidez aparecem sinais que 

demonstram evidentemente o estado que a mulher se encontra, todavia, principalmente, no 
início do processo gestatório, não se vislumbram alterações físicas perceptivas visualmente. 

Nesta fase, caso a mulher seja submetida a atos de tortura, para que se majore a pena, urge a 

necessidade de se provar, durante a fase processual, que o sujeito ativo tinha ciência dessa 

situação peculiar, caso contrário, não ficando claramente evidenciado, será única e 

exclusivamente condenado pela tortura simples. 

Em decorrência direta dos atos de tortura, aplicados numa vítima gestante, pode resultar aborto 

do feto, sendo que, nesta hipótese, a conduta do sujeito ativo será enquadrada como de t o m a  

Qualificada pelo resultado morte, uma vez que a mulher e o feto serão as vítimas da violência. 

Por fim, igualmente acertada a majoração da pena quando a vítima da tortura for pessoa 

deficiente pois devido à sua reduzida capacidade física, merece maior atenção e respeito por 

Parte do Estado. 

Por pessoa portadora de deficiência física pode-se entender, segundo Valdir Sznick598, como 

todo o "jndjvfduo que porta uma limitação, física ou mental, sofre restrições em sua 

no desenvolver suas a tividades normais de sua vida '1 

Segundo dados da ONU, 10% da população mundial sofre de algum tipo de 

deficiência, de origem congênita OU adquirida. 

Modernamente, o termo deficiente não 6 tecnicamente apropriado pois todas as pessoas 

Possuem alguma deficiência, em maior OU menor escala, como, Por exemplo, a pessoa que usa 

óculos possui deficiência visual e a pessoa que sofre de IRYeira também é deficiente, posto a 

sua restrição da fala. Logicamente, não são essas deficiências que a lei pretende punir com mais 

gravidade, mas sim aquelas que diminuem a possibilidade de defesa ante a agressão. Dessa 

forma, para que se rnajore a pena, obrigatoriamente será necessário a realização de perícia 

médica pa, comprovaç~~  dessa redução na possibilidade de defesa. 

0 legislador teria sido tecnicamente mais feliz se tivesse empregado a expressão portador de 

limjtacso fica ou mental ao invés de demente, que é muito pejorativa e recheada de 

$98 
'~NICK. Tortura, p.234. 
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Se a intenção da norma era a proteção das pessoas que têm a sua capacidade física reduzida, 

também deveria ter sido assegurada a majoração da pena quando a vítima fosse idosa ou 

enferma. A omissão legislativa é indesculpável e desprovida de qualquer fundamentação lógica. 

A última causa prevê que quando a tortura for praticada mediante sequestro o sujeito ativo 
.- 

incorrerá no aumento de pena previsto na norma. 

Justamente por estar proibida ilegalmente de exercer na plenitude a sua liberdade individual, o 
Sujeito passivo tem a sua capacidade de autodefesa reduzida, ficando impossibilitada a sua 

defesa ante as violências ou graves ameaças. Esta situação causará à vítima sofrimento físico 

e/ou mental, tipificando a conduta criminosa de tortura. 

Caso o delito de sequestro seja perpetrado como meio para a prática da tortura, haverá concurso 

material de crimes, não sendo o crime-meio (sequestro) absorvido pelo crime-fim (tortura). 

Efeito da Condenação - Artigo 1 353 da Lei n O 

9.455/97. 599 

Anota Aníbal Bruno600 que "as penas acessdrias figuram no direito Com o carziter de penas, e, 

Como seu nome indica, só se apresentam anexadas a uma Pena principal. Executada a 

P ~ b l i ~ ~ ~ ã ~  da sentença, que 6 uma delas, todas as outras consistem em restrições 2 

CapacidadejUrídjca do condenado, em privd-10 temporária ou permanentemente da faculdade 

de adquirir ou emci tar  determinados direitos': 

Na reforma do código penal de 1984, a pena acessória foi extinta, passando a existir os efeitos da 

conforme o artigo 92 do código penal. 

APrevisão do parágrafo 50 trata-se de um efeito da sentença condenatória, como aquele previsto 

artigo 92, inciso I, do código penal, porém diferencia-se deste por tratar-se de efeito 

da condenação, não sendo necessário que O juiz declare e motive a perda do cargo, 

fun~ão 0.. emprego público na sentença, como acontece com 0s efeitos da condenação previstos 

" código penal, artigo 92, parágrafo Único. 

" 4rtigo i - Constjtuj crime de tortura: 
'-1 550 . A condcnaLão a perda do cargo. função ou emprego público e a jnferdi~ão para seu exercicio 
Elo dobro do prazo da pena aplicada 

B R ~ ~ O ,  Anfial. Direito Pena,. Rio'de ~aneiro: Forense, tomo 3'1 P. 99. 



fi suficiente a sentença condenatória por crime de tortura para acarretar os efeitos previstos no 

parágrafo 5O, entretanto somente surtirão os efeitos a partir do momento em que a decisão 

condenatória transitar em julgado. 

A legislação inovou quando se refere ao prazo genérico de reabilitação previsto no artigo 94, do 
código penal, abrindo uma exceção quando fixou o período de interdição para exercício do 

cargo, função ou emprego público pelo dobro da pena aplicada. Segundo lembra Oswaldo 

Henrique Duek Marques601 a determinação contida no artigo 93, parágrafo único, de 

reintegração da situação anterior, não tem cabimento na hipótese de condenação por crime de 

tortura. A decretação de perda da função pública e a posterior interdição reveste-se de elevada 
importância social e preventiva, por se referir à necessária moralidade e legalidade que devem 

Permear 0s sefiços pfiblieos e as relações com a comunidade, procurando desestimular outros 

servidores p~blicos da prática de iguais atos criminosos e de outras situações em que se exceda 

no exercício de suas funções. 

Ih.suscetibilidade de Graça, Anistia ou Fiança - 
Artigo 1 O, 56 O, da Lei n O 9.455/97.602 

O dispositivo legal transcreveu fielmente a previsão constitucional do artigo em 50, ~ ~ 1 1 1 ,  que 

diz que '2 lei crimes inafiançáveis e insuscetjveis de graça ou anistia a prática de 

l0rtux-a [. . .] ". 

Pernando Tourinho Filho603 ensina que "a fiança 6 Una caução real que funciona como 
SUcedaneo da prisão p m  flagrante, da prisão IYsultante da pronúncia e até mesmo, em alguns 

casos, da prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível, e visa assegurar, no 

caso de condenação, o pagamento das custas, da Satisfa~ão do dano 'ex delito' e de eventual 

multa I'. 

Quanto a anistia e à graqa, estas, segundo OS termos do artigo 107, inciso 11, do código penal, 

São, juntamente com o indulto, causas de extinção da punibilidade, diferentes entre si na sua 

e efeitos. 

h1 w ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ , . ~ l d ~  Henrique Duek. Breves considerações sobre a flminalj~ação da tortura. Instituto 
Brasileiro de Ciências crilninais. Boletim 1BCCrim, no 56, julho de 1997. Dls~onfvel em: < w ~ ~ . i b c c r i m . o ~ ~ . b ~ > ,  
*sso em: 24 de setembro de 2002. 
-v.! 

1 O' - Constitui crime de tortura: 
['..1§60 - O crime de tortura 6 inafiançáve] e jnsuscetível de g r a p  ?U anistia. 
603 T ~ ~ ~ ~ H O  FILHOl Fernando. processo Penal. São Paulo: Saraiva, 9' ed.,v. 3,1986, p. 479. 



A graça é o ato emanado do poder público em favor do condenado, conferindo-lhe a extinção, 
diminuição ou comutação da pena. Configura-ar! em um favor individual do poder executivo 
emanado ex-officio ou requerido pelo interessado, nos termos do artigo 188, da lei de execuções 

penais. 0 pedido de graça, quando requerido, será submetido i apreciação do conselho 

Penitenciário ... e, após a emissão do parecer, nos termos do artigo 84, XII, da constituição federal, 

seguirá para apreciação do Presidente da República, que é a autoridade executiva competente 

Para a concessão. 

Segundo Valdir Sznick604, a anistia é a mais antiga e mais ampla das formas de extinção da 
Punibilidade, sendo de interesse coletivo e motivada por considerações de ordem politica, tais 

como paz social, esquecer ressentimentos e evitar comoção interna. Ao objetivar, de um lado, o 

esquecimento e, do outro, o perdão, a anistia é a mais ampla pois alcança o crime em qualquer 
fase que se encontre. Muitas das vezes se apresenta como a Única medida, de ordem geral, capaz 
de restaurar a tranquilidade e a paz social. NOS termos do artigo 21, XVII, da Constituição 

Federal, a anistia somente pode ser concedida através da aprovação de lei pelo congresso 

nacional e, devidamente, sancionada pelo chefe do poder executivo federal. O akance da anistia 
6 amplo, até mesmo, os efeitos penais advindos de sentença criminal transitada em 

julgado, contudo 0s efeitos civis não são afetados pela concessão da anistia. 

O legislador ordinário incorreu no mesmo equívoco do constituinte, ao não incluir o indulto 

dentre as vedações legais previstas no artigo 5'. XLIII, da constituição federal e do 560, do 

artigo 10, da lei 9.455/97. Esta omissão, além de outras previstas na lei dos crimes hediondos, 

tem gerado discussões acaloradas nos tribunais e entre 0s doutrinadores. 

Regime inicial de cumprimento da pena - Artigo 

Io9 §?O, da Lei no 9.455/97.605 

previstos no código penal e na lei de execuções penais OS tipos de regime de 

cumprimento de pena: o regime fechado, 0 regime semimaberto e 0 regime aberto, podendo 

ainda ser considerado o regime da prisão albergue domiciliar. 

2 'ZNICK. Tortura, p.252. 
1 O - Constitui crime de tortura: 

'70 - O condenado por previsto nesta Lei, salvo a hipbtese do §zO iniciará o cumprimento da pena em regime 
fechado, 
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Adotou-se no Brasil o sistema progressivo, onde a pessoa condenada criminalmente passa de 
um regime inicial mais duro, determinado pela autoridade judiciária na sentença condenatória, 

Para um mais leve, desde que obedecidos os requisitos impostos pela lei. 

Por outro lado, o sistema também é regressivo, ou seja, incorrendo nas hipóteses pré- 

determinadas pela lei, o sentenciado pode sofrer uma regressão para um regime mais grave. 

O parágrafo 70, do artigo 10, da lei no 9.455/97 determinou expressamente que o regime inicial 

de cumprimento de pena pela prática de tortura será sempre O fechado. AO assim estabelecer, a 

lei admitiu, sem sombra de dúvida, a possibilidade de progressão dos regimes. 

Igualmente, o mesmo dispositivo teve o condão de revogar de forma expressa o parágrafo 10, do 

artigo 20, da lei dos crimes hediondos, no tocante a determinação de que a pena imposta pelo 
Cometimento do crime de tortura deveria ser sempre cumprida integralmente no regime 

fechado. 

A dúvida que permanece é se essa inovação pode ser interpretada de forma extensiva a todos 0s 

crimes hediondos, ou a ele assemelhados. A melhor interpretação caminha no sentido de não se 

Permitir a aos nominados crimes hediondos e aos crimes assemelhados de tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins e O terrorismo, Uma vez que a lei no 9.455/97 não revogou 

nessa parte a lei gSo72/9o, muito embora tenha prescrição mais benigna. Para esses delitos, o 
Cumprimento da pena deverá ser realizado integralmente no regime fechado, sem qualquer 

Possibilidade de progressão. 

40 analisar o habeas-corpus no 76.37i/SP606, 0 Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, 

Por g votos contra indeferiu o pedido de ordem Para que 0 paciente, acusado de crime de 

latrocínio, tivesse direito a progressão de regime, para cumprir a Pena em regime semi-aberto. A 

argumentaçáo de que os crimes de tortura e OS hediondos haveriam sido equiparados 

Constitucionalmente e qualquer beneficio que incidisse sobre um deveria, obrigatoriamente, ser 

aplicado para os demais, foi rejeitada, tendo decidido 0 STF que a lei no 9.455197 trata apenas 

do crime de e não pode ser aplicada aos crimes hediondos e aos crimes assemelhados de 

de drogas e terrorismo. 



Assim foi redigida a ementa: 

"DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 

LA TROCÍNIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: INTEGRALMENTE 

FECHADO. INAPLICABILIDADE DA LEI NO 9.455, DE 07.04.1997, A 
HIP~TESE. 1. A Lei no 9.455, de 07.04.1997, no pardgrafo do art. 10, 

estabeleceu que, nos casos de crime de tortura, o cumprimento da pena se 

inicie no regime fechado. 2. Tal norma não se aplica aos demais crimes 

hediondos, de que trata a Lei no 8.072, de 26.7.1990 (art. 1°), e cuja pena se 

deve cumprir em regime integralmente fechado (art. 2O, parágrafo lo), 

jnclusjve o de latrocfnio. como é o caso dos autos. 3. Não h~ 

jnconstitucionalidade na concessão de regime mais benigno, no cumprimento 

de pena, apenas inicialmente fechado, para o crime de tortura. E se 

jnconstitucionalidade houvesse, nem por isso seria dado ao Poder Judicidrio, a 
pretexto de isonomla, estender tal beneficio aos demais crimes hediondos, pois 

estaria agindo desse modo, como legislador positivo (e não negativo), 

usurpando, assim, a competência do Poder Legislativo, que fez sua opcão 

poljtjca. 4. Por outro lado, já decidiu o Plenário do S.T.F., no  julgamento do 

H.C. n o  69.657, que não C inconstltucjonal o parágrafo l0 do art. 20 da Lei n O 

8.072/90, quando impõe 0 regime integralmente fechado, no cumprimento de 

penas por crimes hediondos, nela definidos. 5. "H. C. indeferido, por majoria, 

nos termos do voto do Relatar. " 

No mesmo sentido encontramos a decisão proferida no habeas-corpus no 76.543-5/~~6~7, 

relatado pelo ministro Sydney Sanches e publicado no DJ de 17 de abril de 1998: 

,DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRAFICO DE 

ENTORPECENTES. CONCURSO DE A GENTES. PENA -BASE. MAJORA ÇÃO 

DA PENA (ARTIGOS 12, 14 E 18. DA LEI No 6.368/76). REGIME DE 

CUMPRIMENTO DE PENA : INTEGRALMENTE FECHA DO (LEIS NOS. 

8.072/90, ART. 1 O, E 9.455, DE 07.04.1997, ART. 1°, 3 7O). ART. 59  XLIII, DA 

C.F. l f ~ ~ ~ ~ ~ ~  CORPUS". Alegações de: a) falta de fundamentação no 
da pena-base; b) indevlda incidência da majorante do art. 18, 111, 

da Lej de Entorpecente; C) descabimento do regime integralmente fechado, no 

606 HC-76371/SP, Relator: Mina MARCO AURÉLIO, Rel. AcÓrdão Min. SYDNEY SANCHES, Publicação: DJ data de  
pp-ooolo, EMENT ~ 0 b ~ ~ ~ 4 3 - 0 1 ,  PP-ooobo, Julgamento: 25/03/1998 - Tribunal Pleno. 



cumprimento da pena. I .  Não procede a alegação de falta de fundamentação 

no acréscimo da pena-base, pois o aresto, para isso, levou em consideração a 

''grande quantidade" de cocaína, objeto do tránco, o que, naturalmente, 

evidencia a periculosidade dos agentes, pondo a coletividade em risco muito 

maior do que se tratasse de apenas algumas gramas de tóxico. Precedentes. 

Ressaltou, igualmente, o julgado que, no veículo utilizado, havia "um 
compartimento preparado para o transporte", o que mostra o propdsito de se 

dificultar sua localização e, conseqüentemente, a apuração do delito, 

judicial igualmente considerdvel. É de se concluir, portanto, que 

a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mas com fundamentaçao 

adequada. 2. Improcede, igualmente, a alegaçso de que a majorante do art. 

18, 111, da Lei de Entorpecentes, não poderia ter sido aplicada à espécie. O 

acórdão fundamentou-a corretamente, pois, se não houve o crime autônomo 

de associação, como previsto no art. 14, caracterizou-se, pelo menos, o 

concurso de agentes de que trata o inciso em questao. Precedentes. 3. 

Improcede, por fim, a alegação de que indevida a imposição de regime 

integralmente fechado. A Constituição Federal, no inc. XLIII do art, 50, 

estabeleceu: "a lei considerard crimes inafiançdveis e insuscetíveis de g r a p  OU 

anistia a prática da tortura, O tr8nco ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo 0s 

mandantes, os executores e 0s que, podendo evitã-los, se omitirem". ~ ã o  se 

cuida aí de regime de cumprimento de pena. A Lei no 8.072, de 26.07.1990, 

aponta, no art. 1°, os crimes que considera hediondos (latrocínio, extorsão 

qualificada pela morte, extorsão rmdiante Sequestro e na forma qualificada, 

estupro, a tentado violento ao pudor, epidemia com resultado morte, 

envenenamento de dgua potável ou de substância alimentícia ou medicinal, 

qualificado pela morte, e genocídjo: tentados ou consumados). No art. 20 

acrescenta: os crimes hediondos, a prdtica da tortura, o t rmco de 

entorpecentes e drogas aflns e 0 terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, 

g a g a  e indulto; II - fiança e liberdade provisdria. E no 5 1 O: a pena por crime 

neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. 
Inclusive, portanto, o de tráfico de entorpecentes, como é o caso dos autos. 4. A 

Lei 9.455, de 07.04.1997, que d e f i e  os crimes de tortura e dá outras 

pfovjdêncjas, no 5 7" do art. 1 esclarece: "0 condenado por crime previsto 

nesta Lei, salvo a hipótese do 3 zO, iniciará o cumprimento da pena em regime 

fechado1: Vale dizer, já não exige que, no crime de tortura, a pena seja 

integralmente em regime fechado. mas apenas no início. Foi, então, 

,is benigna a lei com o crime de tortura. pois não estendeu tal regime aos 

demais hediondos, nem ao tráfico de entorpecentes, nem ao terrorismo. 
Ora, se a Lei mais benigna tivesse ofendido O princ@io da isonomja, seria 

jnconstjrucjonal. E não pode o Juiz estender O benefício decorrente da 



inconstitucionalidade a outros delitos e a outras penas, pois, se há 

inconstitucionalidade, o juiz atua como legislador negativo, declarando .a 
invalidade da lei. E não como legislador positivo, ampliando-lhe os efeitos a 

outras hipóteses não contempladas. 5. De qualquer maneira, bem ou mal, o 

legislador resolveu ser mais condescendente com o crime de tortura do que 

com os crimes hediondos, o tránco de entorpecentes e o terrorismo. Essa 
condescendência não pode ser estendida a todos eles, pelo Juiz, como 

intérprete da Lei, sob pena de usurpar a competência do legislador e de 

enfraquecer, ainda mais, o combate 2 criminalidade mais grave. 6. A 

Constituição Federal, no art. 5O, inc. XLIII, ao considerar crimes inaBanç&reis 

e insuscetfveis de graça ou anistia a prãtica da tortura, o trBnco ilfcito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 

hediondos, não tratou de regime de cumprimento de pena. Ao contrdrjo, 

cuidou, aí, de permitir a extinção de certas penas, exceto as decorrentes de tais 

delitos. Nada impedia, pois, que a Lei no 9.455, de 07.04.1997, definindo o 

crime de tortura, possibilitasse o cumprimento da pena em regime apenas 

jn jcjalmente fechado - e não integralnlente fechado. Pode não ter sido uma boa 

op@o de política criminal. Mas não propriamente viciada de 

inconstituc~onalidade. 7. "H. C. " indeferido. " 

Abre-se uma única exceção, pois aquele que foi condenado com base no $20, do artigo 10, 

justamente pela pena detentativa que comporta, poderá iniciar o cumprimento da pena até 
mesmo em regime aberto, conforme prescreve 0 artigo 33, §zO, alínea 'C', do código penal. 

Qm face da internacionalização dos crimes de tortura e dos demais crimes contra a humanidade, 

o referido dispositivo de lei, o Brasil reafirma todo 0s c o m p r o m i ~ ~ 0 ~  internacionalmente 

com as demais especificamente de punir, Por todas as formas, as práticas 

Plgo6-03 PP-00494, Julgan~ento: 03/03/1998 - Primeira Turma. 
608 ,. 

Artigo 1 O - Constitui crime de tortura: - 
L-I Artigo 20 - O disposto nesta Lei ainda quando o crime não tenha sida cometido em [erritdrio 

sendo a brasileira ou O agente em local sob ~urisdição brasileira. " 
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criminosas de tortura, independentemente do local onde tenha sido cometida ou onde se 

encontrar o torturador. 

Pela regra geral estatuída no artigo s0 do código penal, o Brasil adotou o princípio da 

territorialidade. As exceções legais encontram-se descritas no artigo 7O, do código penal, as 

quais agora somam-se as hipóteses de extraterritorialidade previstas no artigo 2O, da lei no 

9.455/97. 

Dois são os casos previstos de extraterritorialidade: 

a) quando a vítima dos atos de tortura for brasileira, independentemente da nacionalidade do 

agente agressor, o delito será punido no Brasil. fi a consagração do princípio real ou da defesa, 

onde se objetiva a proteção, em qualquer lugar do mundo, dos bens jurídicos dos cidadãos 

brasileiros; e 

b) quando o agente encontrar-se sob jurisdição brasileira. Ao adotar o princípio da justiça 

c o ~ r n o ~ ~ l i t ~ ,  o Brasil comprometeu-se a punir 0s crimes de tortura ainda que praticados fora do 

território nacional, Mesmo não sendo a vítima Ou autor brasileiros, este poderá ser julgado pela 

lei brasileira caso se encontre sob o alcance de nossa jurisdição, propriamente dentro do 

território físico ou em situações de território jurídico, previstas no artigo 7O, do código penal, O 

julgamento está vinculado a uma única condição de procedibilidade: a entrada do agente 

torturador em território sob jurisdição pátria. 

Vigência da Lei - Artigo 39 da Lei n O 9.455/97.609 

Todas as leis especiais e comuns que sejam elaboradas possuem ao final um dispositivo 

indicando a partir de que momento a lei passará a vigir. Dois podem ser os critérios adotados: a) 

imediata, na data de sua promulgaçã~; e b) prazo determinado, OU seja, o legislador fixa um 

fJog <r 

Artigo 1 O - Constitui crime de tortura: 
'".1 &tigo 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ão.' 
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Período temporal (30,60,90 dias etc) para que a lei entre em vigor. Esse período é denominado 

de vacatio legis e serve para que a sociedade possa discutir, esclarecer as dúvidas e dar o devido 

cumprimento às determinações a partir do momento em que vigorar. 

. .. 

Tendo em vista a gravidade do crime de tortura e a já tardia tipificação, o legislador optou pela 

imediata entrada em vigor da lei, não deixando intervalo entre as datas de publicação e inicio da 

Ggência. 

Revogação - Artigo 4 O, da Lei n O 9.455/97.610 

Com a vigência da nova lei de tortura operou-se uma revogação expressa do artigo 233, da lei no 

8.06~,  de 13 de julho de iggo (estatuto da criança e do adolescente), ao contrário da opção feita 

nas leis de crimes hediondos e da criminalidade organizada, onde a revogação foi gensrica, 

através do uso da fórmula: ''revogam-se as disposições em contrário ". 

A lei, assim, revogou o primeiro dispositivo legal que tipificava o delito de tortura no 

Ordenamento jurídico pátrio. Doravante, todos OS crimes de tortura serão tratados sob a égide 

da lei no 9.455/97, não tendo ocorrido a abolitio criminis. 

Com a inovação legal, os crimes de tortura cometidos antes do advento da lei no 9.455/97 e que 

Se enquadravam no artigo 233 do estatuto da criança e do adolescente, não poderão mais ser 

Punidos neste tipo criminal em razão do principio da irretroatividade da lei penal, porém 

"sponderão por eventuais delitos de lesão corporal, constrangimento ilegal e outros constantes 

da lei penal, com o detalhe de que seráo agravados pelo Uso de tOrtura. 

610 r, 

Ar t igo  1 O - Constitui crime de tortura: 
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Ainda, em atenção ao principio da ultratividade da lei mais benéfica, em havendo algum caso de 

pessoa condenada com base no estatuto da criança adolescente, poderá ter a sua pena minorada 

caso a nova lei de tortura tenha previsto a mesma situação, porém com penas mais brandas. 

... 

Muitas críticas foram feitas contra a revogação do artigo 233, do estatuto da criança e do 

adolescente, inclusive pelo jornal Folha de São Pauldll, em sua edição do dia 23 de abril de 
1997, quando teceu críticas à revogação, publicando que 'ho ECA OS casos que resultassem em 
morte da criança torturada geravam uma pena de 15 a 30 anos. A nova lei reduziu a punfçao. 

Hoje, a pena para esse crime varia de 9 anos e 4 meses a 21 anos e 4 meses. No caso de morte, 

se o criminoso for um agente público (um policial, por exemplo) a pena pode subir s ara ate 26 
anos e 8 meses - ainda menor do que estabelecia 0 artigo revogado do estatuto da criança e do 

adolescente '1 

AS críticas não ficaram restritas à diminuição da pena, mas também ao alcance da lei que foi 

diminuído, sendo que Mauricio Antonio Ribeiro Lopes612 entende que "as hipóteses em que se 

Pode verificar a tortura de crianças e adolescentes foram drasticamente reduzidas em relação 

as diSPOSiçiçóes prefiminares do ECA. Antes, o crime se consumava desde que a pessoa que 

estivesse em relacão de autoridade, guarda ou vigilância sobre criança ou adolescente a 
Submetesse a tortura, independentemente da finalidade que motivasse aquela ação. Qualquer 

razão servia para condenar-se o algoz do infante. Pela lei atual, nessas hipóteses de submjssão 

4 tortura de crianca ou adolescente por pessoa que tenha autoridade, poder ou guarda, 
preciso que a finalidade da ação este/a dirigidal obrjgatoriamente, h aplicação de castigo 

Pessoal ou medida de caráterpreventivo': 

Tortura: crime próprio ou comum? 

A lei brasileira, ao tipificar o crime tortura, estendeu demasiadamente O alcance da norma, 

diante dos parametros apontados internacionalmente nos tratados internacionais. Com efeito, a 

lei no 9.455/97 passou a contemplar outras modalidades de conduta, alcançando, 

611 
Jornal Folha de são Paulo. Artigo. RODRIGUES, Fernando. Publicado em 23 de abril de 1997. Disponível em: 

' % . U ~ l . c o m . ~ ~ / ~ ~ ~ / ~ ~ ~ u i \ ~ o . h t m > .  Acesso em: 08 de 
de 2002. 

612 LOPE~,  ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  ~ ~ t ~ ~ i ~  Ribeiro, Ar crianças e a lei de tortura. Revista Juridica COnsulex. Brasília: Consulex, 
anol, no 10, outubro de 1997, p. 29. 
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e~emplificadamente, os crimes de tortura perpetrados por particulares, que não foram previstos 

nas convenções internacionais. Ou seja, para o Brasil a tortura não é somente aquela 

institucional, praticada em nome do Estado ou sob o pretexto de garantir os seus interesses, mas 

também englobam-se os atos de tortura praticados por particulares* 

Esse aspecto adotado pelo legislador brasileiro vêm sendo alvo de intensas e variadas críticas 

pois durante os trabalhos preparatórios da convenção contra a tortura, da ONU, diversos 
representantes estatais apontaram a necessidade de se prever os crimes de tortura praticados 

Por indivíduos privados. 

Contudo, a oposição vencedora excluiu as situações praticadas por particulares, sob o 
argumento de que a convenção contra a tortura destinava-se tão somente ao trato daquelas 

situaGões que extrapolassem a capacidade do próprio estado em resolvê-los internamente, 

atravhs dos remhdios previstos legalmente. 

Flávia Piovesan e Femando Salla613 apontam 0 equivoco nacional com relação ao agente da 
tortura, pois lei brasileira não requer, Com0 faz a conven~ã0, a vinculação do agente ou 

responsável pela tortura com o estado, quer diretamente ou indiretamente. [. . . ] Com relação 

ao agente da tortural a lei brasileira determina am~en to  de pena para o crime cometido por 

agente público (artigo ]O, §401 I). Isto 61 para caracterizar 0 crhlle, não 6 necessário que o 

agente .-i, público. Essa concepção tralscende a da C O ~ V ~ ~ Ç ~ O ,  que demanda, 

necessariamente, para a configuração do crime de tortura. a qualidade de agente público. 

%rece mais adequada a definição da C O ~ V ~ ~ Ç ~ O .  ainda que a lei nacional se mostre mais 

ampla, porque a gravidade da tortura se justifica ao r'evelar a perversidade do estado 

que, de garante de direitos, passa a ter, em seus agentes. brutais violadores de direitos, A 

tortura subverte a prdprla Idglca do aparato estatal. que de guardiao da lei e assegurador de 

direitos transforma-se em violador da lei e aniquilador de direitos. Dai a exigência do sujeito 

ativo do de tortura estar ou estado. direta OU indiretamente': 

Com o fim de justificarem a inconstitucionalidade da lei no 9.455197 que classificou como crime 

comum a prática da tortura, desta forma não ~bservando as restrições feitas nos tratados 

internacionais, alguns autores se valem da alegada natureza constitucional das normas 
@manadas de tratados internacionais de profeção de direitos h~man0s  e sua incorporação 
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automática no ordenamento jurídico nacional. Como uma das mais expressivas defensoras 

destas teses, encontramos Flávia Piovesan614 que assim se expressa: 

"Em síntese, relativamente aos tratados internacionais de proteção dos 

direitos humanos, a Constituição brasileira de 1988, nos termos do art. 5. O, 

parágrafo 1. O, acolhe a sistemática da incorporação automática dos tratados, 

o que reflete a concepção monista. Ademais, como apreciado no tdpico 
anterior, a Carta de 1988 confere aos tratados de direitos humanos o status de 

norma constitucional, por força do artigo 5. O, parágrafo 2. O. 0 regimejurídico 

diferenciado conferido aos tratados de direitos humanos não é, todavia, 

aplicável aos demais tratados tradicionais. NO que tange a estes, adota-se a 

sistemática da incorporação legislativa, de modo a exigir que, após a 

ratificação, um ato com força de lei (no caso brasileiro este ato é um Decreto 

expedido pelo Executivo) confira execução e cumprimento aos tratados no 

plano interno. Deste modo, no que se refere aos tratados em geral, acolhe-se a 

sistemática da incorporação não automática, o que reflete a adoça0 da 

concepção dualista. Ainda no que tange a estes tratados tradicionais e, nos 

termos do artigo 102, 1.1, b, da Carta maior, o texto lhes atribui natureza de 

norma infra-consti t~~i~nal" 

Constatada a divergência tipológica entre a lei no 9.455197 e as convençÕes internacionais que 

tratam de direitos individuais, as quais aSsi.imem status de nOl'maS constitucionais, a lei 

Ordinária seria, em apressada análise, inconstitucional. 

Alberto Silva Franco615 sustenta ferrenhamente .essa inconstitucionalidade, tendo se 

banifestado no sentido de que "... o conceito de tortura* ~ o m o  crime próprio, j d  faz parte d o  

Ordenamento jurídico brasileirol e m  grau constitucional- evidente que tal conceito não 

dispensa, por respeito ao da reserva legal também de nível constitucional, da 

'0termedia do legislador in f r a c o n s t i t ~ ~ i ~ n a l  para efeito de sua configuração típica. Mas 

esse legislador não poderá, sem lesionar norma de carater constitucional, construir u m  tipo de 

tortura que não leve e m  conta o conceito já aprovado e m  convenCÕes internacionais. Assim, lei 

Ordinária que desfigure a tortura de forma a torná-la um delito comum e não  próprio, está 

P I O V E ~ ~ ,  ~ l á ~ i ~  e SALLA, Fernando. Tortura no Brasil: pesadelo sem fim. Revista Ciência Hoje, v. 30, no 1~6, 
aUtubro de 2001, p.30. ' PI0vESAN ~ l á ~ i ~ .  ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  humanos e direito constitucional jntwrWfciona1. Sã0 Paulo: Max Limonad, *a edição, 
''97, p.103-i2; 
615 ,FRANCO, ~ l t , ~ * ~  silva. Tortura: breves an0ta~ÕeS sobre a lei no 9455/97 Instituto Brasileiro de Ciências 
Crlmi,ais. Revista Brasileira de Ciências criminais, no 192 P. s8. 



Do mesmo entendimento partilham Rui Stoco616 e Sérgio Salomão Shecaira617. 

Embora crente da posição manifesta de tais doutrinadores, vigora o entendimento do autor que 
não existe a anunciada inconstitucionalidade de se estender O crime de tortura como próprio, 

valendoae para tanto da argumentação esposada por Luiz Flávio Gornes'l8 que, ao abordar o 

tema, disserta que lho caso específico da tortura, se, de um lado, não se pode negar que o art. 
1°, 1, da convenqão sobre tortura definiu-a (como vimos) como crime prdprlo, de outro, 
tampouco, pode-se esquecer que o mesmo art. 1°, no número 2 dispõe: 'Este artigo não 

prejudicará qualquer instrumento internacional ou lei nacional que contenha ou possa conter 

disposições de maior alcance: Fundado na preocupação de que se conceda a maior tutela 
Possível para bensjurídicos de fundamental relevância (vida. integridade fsica, integridade 
mental etc), deixou o texto internacional a porta aberta tanto para ampliações objetivas 

kc0ncernentes a conduta) como subjetivas I relacionadas com os autores ou partícipes). [...I. 
AO menos no que concerne à 'fattispecie' consagrada no  art. 14 inc. I, parece-nos que a outra 
c o n c l ~ ~ ã ~  não se pode chegar: cuida-se, efetivamente, de crime comum, não prdprio '1 

A mesma interpretapão é encontrada no ensinamento de Alejandro De1 Toro Marzal619, para 

quem '2 tortura deve ser castigada em si mesma e por si mesma, em razão de seus detestdvefs 

métodos e por seus fins contrários à liberdade e dignidade. Destarte, não considerar que 

Partjcdares ou de qualquer tendência Possam também empregar a tortura, tanto 

"D relação a outros jndivid~o~, como aos próprios funcionários públicos, d limjtação 
demagdgjca e contraproducente, pois tal conclusão carece de 1dgica jurídica, se se consideram 

crimes internacionais, fatos cometidos por particulares* como, por exemplo, 0 o r n o  de 

brancas e de drogas, e se como parece óbvio, nem todos 0s funcionários públicos de 
todo os países foram 0" serão torturadores. O monopólio do tipo. pelos funcionários públicos, 

não contrjbid para melhorar suas atuações, nem para jncrementar seu apreço pelos direitos 

humanos ; 

si.0~0, Rui. A tortura como figura atipica autônoma R e h f a  Enfoque Jurídico. TRF ia Região, niarco-abril de 
lon- i?/. 

S ~ ~ E C ~ I R ~ ,  sérgio Salomão. Algumas notas sobre a nova lei de tortura (Lei no 9455, de 7 de abril de 1997). 
Instituto Brasileiro de Ciências criminais. Boletim IBCCrim, no 54, maio de 1997. Disponível em: 
' w . i b  crim. r .br>.  cesso em: 24 de setembro de 2002. 
'"ÒoM&, ila\io. Tortura (Lei no 9455/97): crime comum ou prdprio Repen6rio IOB de J ~ f i s p r ~ d ê ~ ~ i ~ ,  no 
'' 'aderno 3, i a  quinzena de maio de 1999, p.229 
619 hlm, ~ l ~ j ~ ~ d ~ ~  D ~ ]  Toro. ~a reforma De1 direcho penal Es~anha:  Universidad Autônonia de Barcelona, 
'980, P.qi. A p u d ~ ~ ~ ~ ( " ,  ~ l b ~ * ~  silva, Tortura: breves anotaafões sobre a lei no 9455/97. instituto Brasileiro de 
'Ieneias Ciminais, Reiista Brasileira de ~ikncias Criminais, no 19, p.60. 
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Dessa forma, a convenção de 1984, ao traçar unicamente os pontos mínimos que devem ser 

seguidos, deixou ao legislador nacional optar pela ampliação, o que foi feito acertadamente pelo 

Brasi1620, que entendeu que o crime de tortura deve ser punido quando praticado por qualquer 

Pessoa. 

2- 
Tramita no Coiigresso Nacional 0s projetas de Lei no 3.012/97 e 4J29/0b sendo que ambos propõe-se a alterar a 

bi V 94455977. para a Convenpáo c?ntra a tortura e outros tratanlentos ou penas crubis da ONU, no que 
tange, especialmente, em restringir a autoria unicamente aos semdores ~ubllcos. 



Conclusão 

... 

Tal qual o astronomo que busca identificar os mistérios dos céus, tentou-se com este trabalho 

levar a luz a um tema tão polêmico e desconhecido como a tortura. Poucas são as obras que 
tentaram desmascarar os seus mistérios e horrores, trazendo ao conhecime~ito público as 

mazelas cometidas pelo ser humano, durante a história da humanidade, contra outro de sua 

Própria espécie. 

Possibilitando uma melhor compreensão sobre esse tema que tanto nos aflige, anseia-se que 
Outras pessoas se juntem a nós para lutar contra essa forma covarde e aviltante de agir contra 0s 

direitos fundamentais da pessoa humana. 

A prática da tortura pelo Homem é tão antiga quanto 0 próprio Homem na Terra. O seu 

Surgimento se identifica com a própria necessidade demonstrada pelo ser humano de dominar 

despoticamente o seu semelhante, através do uso da força. 

Sendo inerente à conduta humana, a prática da tortura tem evoluído historicamente com o 

Próprio Homem, O seu conceito tem variado no tempo e no espaço, podendo-se destacar, 

modernamente, pela sua abrangência, O conceito de tortura proclamado pela Organizapão das 

Nações Uilidas, no artigo 10 da convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas 
desumanas ou degradantes, aprovada em 1 0  de d ~ ~ ~ l n b r o  de 1984, que assim encontra- 

Se redigido: 

"Artigo 1"- Para fins da presente em convenção, o termo tortura designa 

qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mmtais sáo 

infligidas intencionalmente a uma Pessoa a fim de obter, dela ou de uma 

terceira pessoa, informações OU confissões; de castigá-la por ato que ela ou 

",,a terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter co,netido; de 

intimidar ou coagir esta Pessoa ou outras pessoas; OU por qualquer motivo 

baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou 

sofi.imentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no 

de funções públicas, ou Por sua instigação, ou com o seu 



223 

consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou 

sofrimentos que sejam conseqüência unicamente de sanções legítimas, ou que 
sejam inerentes a tais san~ões ou c~eJas decorram." 

,- 

Durante todo o período histórico, não houve solução de continuidade no emprego da tortura, 

identificar, mais claramente, o seu uso com quatro destinações principais: como 
meio de obtenção de prova, como forma de intimidação, como forina de aplicação de pena e 

como forma de satisfação própria. 

Contida na tortura como meio de obtenção de provas, pode-se destacar a existência de duas 

espécies distintas: a policialesca e a institucional. 

Durante o período da Antiguidade do mundo, ao menos por três mil anos, a tortura foi aplicada 

legalmente, uma vez que se encontrava presente na maioria dos ordenamentos jurídicos antigos, 

como as Leis de Talião e das XII Tábuas, o Código de Hamurabi e, até mesmo, no Pentateuc~ e 

no Alcorão, respectivamente, bases dos ordenamentos jurídicos dos povos hebreu e muçulmano. 

0 uso indiscriminado e consolidado da tortura Por essas remotas civilizações somente foi 

Superado na Idade Média, cluando a tortura foi objeto de legalização por quase todos os povos 
~ i v i l i ~ ~ d ~ ~ ,  estando presente no Direito CanÔnico e secular. 0 surgimento do processo 

inquisitivo através do qual o julgador deveria formar a sua convicção unicamente através das 

Provas que eram apresentadas, gerou infimeras incertezas, sendo valorada em demasia a 

Própria confissão do acusado. Chegou-se em determinado momento a não ser possível a 

condenação de qualquer pessoa sem que ela tivesse confessado. 

a prova por e "tal para a conclusão do PrOCeSSO que se instaurava, 

sistemas de tortura foram idealizados Para que se extraísse a confissão. Objetivando 

Combater a heresia que se propagava pelo mundo, a Igreja Católica, através dos Tribunais do 

Santo Oficio, exercitou com rnaestria esse mister, tendo desenvolvido manuais e técnicas 

Próprias para rcoilvencer' o a confessar 0s seus atas heréticos e, assim, receber a 

PuniFão devida e salvar a sua alma dos pecados cometidos. 
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Na Idade Média, o desprezo demonstrado com a pessoa humana, através do extremado sistema 

repressivo adotado nos procedimentos inquisitoriais com seus processos secretos, delações 

anônimas, sistema hierarquizado das provas, com absoluta prevalência da confissão, 

corriqueiramente extraída através do sofrimento corporal, justificou o surgimento de maciços 

movimentos de reação. Diversos pensadores, especialmente encontrados dentre os juristas, 

teólogos e filósofos, postaram-se contrários à tortura, creditando-se o primeiro golpe a Cornélio 

Enrique Von Nettesheim que escreveu, em Paris, rio ano de 1531, a obra De oculta philosofia. 

Essa obra foi o marco inicial do movimento intelectual internacionalmente conhecido como 

Iluminismo, que, mais do que um conjunto de idéias, foi uma nova mentalidade que procurava a 

gradativa separação entre o campo da fé e o da razão, determinando profundas transformações 

no modo de pensar, sentir e agir do Homem. 

No campo jurídico, o Iluminismo propunha a transformação da Justiça Penal, que deveria 

migrar de um modelo inquisitivo para um outro modelo processual garantista, baseado no 

Princípio, hoje vitorioso, da livre convicção do julgador. 

Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, exerceu papel de destaque nessa evolução, ao escrever 

no ano de 1746, com o apoio dos seus companheiros da Academia deipugni, a obra Dos delitos 

e daspenas, posicionando-se de forma contundente contra a tortura. 

Outra importante contribuição para o crescente movimento de reação contra a tortura foi dada 

Por Pietro Verri, ao escrever a obra intitulada Observações sobre a tortura, publicada em 1804, 

na qual denuncia a justiça da época e a tortura então empregada como meio de obtenção de 

Provas. 

DO ideal iluminista originou, primeiramente, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, e, posteriormente, uma revolução na maioria dos sistemas legais dos países do 

Ocidente, com 0 intuito de vedar a aplicação da tortura. 

um de rejeição mundial AS atrocidades que eram cometidas, porém, a 

humanidade, diferentemente do que pensava, ainda se veria frente ao USO disseminado da 

tortura, contudo, agora, assumindo novas feições, Passou a ser executada na clandestinidade e A 

margem da lei, preservando-se, obrigatoriamente, 0 corpo do supliciado. O corpo que antes 

deveria apresentar sinais visíveis doravante deveria permanecer incólume. 
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Quatro causas principais podem ser identificadas para determinar o ressurgimento da tortura 

no século m, o aparecimento do estado totalitário, as condições modernas de guerra, o 

asianismo e a certeza da impunidade de que se vêem imbuídos os torturadores. 

Nesse período . . o mundo vivenciou as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial e 

aquelas perpetuadas na extinta união das repúblicas socialistas sovibticas (URSS). 

A aplicação dos suplícios rompeu no século XX vencendo, novamente, todas as barreiras 

geográficas, instalando-se em diversos países, como O instrumento mais útil para inibir a 

expressão do pensamento e da liberdade e combater a criminalidade que aumentava. 

Desde o seu descobrimento no ano de 1500, o USO da tortura no Brasil esteve presente, não 

havendo marcante solução de descontinuidade. No primeiro momento, foi aplicada pelo Santo 

Oficio da Inquisição, que se manteve atuante em terras brasileiras por intermédio das 

autoridades eclesiásticas locais e de visitadores vindos do tribunal de Lisboa. 

Posteriormente, a tormra continuou a ser aplicada com o respaldo legal das Ordenações do Rei, 

especialmente as Ordenações Filipinas, de i 603  Esta destacava-se pela crueldade ao prever que 

OS tormentos poderiam ser aplicados, nas hipóteses previstas, para obter a confissão do acusado. 

Durante todos 0s 400 anos que a escravidão esteve presente no Brasil, os escravos foram 

Submetidos a toda sorte de tormentos, inclusive contando com a complacência judicial. 

Mesmo com a inadmissibilidade da tortura consagrada, primeiramente, na constituição política 

do império e, posteriormente, confirmada na edição do código criminal de 1830, não ocorreu a 

abolição das torturas aplicadas aos escravos. Somente no ano de 1832, com a vigência do 

primeiro código de processo resgatou-se a dignidade dos negros como seres humanos. 

uma das causas da do emprego da tortura na atualidade advém do processo 

Pâtrimonialista que foi instituído durante O período de colonização, quando a coroa portuguesa 

dividiu território em capitanias hereditárias e entregou-as aos donatários que possufam 

Poderes de administração quase que absolutos sobre as Pessoas. Para manter 0 controle social, 

,, indiscriminado da "olência e opressáo, Como 0 fazem atualmente as elites, através 

das forqas públicas, que deturpam a sua função e Passam a subjugar as classes menos abastadas. 

Assim transcorreu durante o brasileiro do regime militar onde O braço armado do 

&tado foi usado como instrumento de manutenção do regime autoritário imposto pelos 

militares. os sistemas de política montados aperfeiçoaram-se no emprego da t omra  



como método principal de investigação, no que ficou conhecido como a cultura do pau ou 

sociologia do cacete. 

De fato, essa cultura que se encontra presente até hoje, inverteu completamente o processo 

primário de investigação policial, pois, a partir de um suposto infrator, aplicavam-se sessões .-. 
infindáveis de tortura, para que confessasse os crimes que havia cometido. Eram raras as vezes 

que, após o cometimento de um crime, investigava-se para chegar ao autor. 

Outra herança nefasta deixada pelo Regime Militar e sua política de Segurança Nacional, foi o 

surgimento dos esquadrões da morte, que, usurpando a função de Deus, decidiam aqueles que 

deveriam morrer ou permanecerem vivos. 

Percebia-se que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, não havia sido 

instruinento suficiente para evitar as atrocidades que grassavam pelo mundo, inclusive com o 

uso sistemático de seres humanos como cobaias vivas de experiências médicas e científicas, 

realizados nos campos de concentração alemães. 

A comunidade internacional prontamente reagiu e, no ano de 1945, foi fundada a Organização 

das Nações Unidas que assumiu a liderança no novo movimento de reação mundial contra o uso 

~istematizado da tortura. 

Iniciava-se agora um período em que era seguro afirmar que havia uma preocupação consciente 

e Organizada sobre a abordagem dos assuntos inerentes aos direitos do homem, resultando, no 

ano de 1948, na assinatura da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Todos os participante da ONU estariam compelidos a promoverem a proteção dos direitos 

humanos e a rejeitarem com desprezo a OS desrespeitos pelos direitos das pessoas que sofreram 

atas de tortura, pos agora, ,segundo o artigo sO, ninguém mais poderia ser submetido a tortura, 

nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

Na esteira da Declaração universal dos Direitos do Homem, diversos outros tratados 

internacionais foram celebrados, podendo-se destacar, como um dos mais expressivos, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, 

que, além de ratificar a proibição da tortura, identificou 0s instrumentos de proteção, ao prever 

a criação da Comissão Interamericana de Direitos EIumanos e da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. 

NO seio da legislação pátria, o Brasil, em consonância (33m 0s instrumentos internacionais de 

Proteçã0 dos Direitos Humanos, inclusive as Convenções específicas contra a tortura, 



promulgou sua nova Constituição Federal, onde vedava expressamente a submissão de qualquer 

pessoa ao suplício da tortura ou de qualquer outro tratamento desumano ou degradante. 

Embora louvável a vontade do legislador constituinte, a punição criminal da tortura, como 
crime autônomo e geral, ainda estava longe de acontecer, pois somente no ano de 1997, 
respondendo apressadamente aos clamores da sociedade, o Poder Legislativo aprovou e o 

Presidente da República sancionou a Lei no 9.455-que, embora gerando imediatas e pertinentes 

discussões sobre a sua legalidade, introduziu em nosso ordenamento jurídico uma descrição 

típica do crime de tortura, ~om~lementando a corrente necessária para a punição doméstica de 

todos os atos da tortura. 

Muito embora o Brasil tenha se comprometido internacionalmente, até a promulgação da lei no 

9.455/97, permaneceu inerte em adotar as providências legislativas necessárias para se 
Criminalizar a prática da tortura no direito positivo pátrio. 

Com efeito, a expressão tortura era encontrada apenas no código penal brasileiro (decreto-lei no 

2.848, 7 de dezembro de 1940) e no cbdigo penal militar (decreto-lei no 1.001/69), como 

modalidade de qualificadora no caso do delito de homicídio e de agravante genérica 

Ante a ausência de um tipo penal especifico, a p~nição das condutas de tortura eram realizadas 

Pela adequação do fato a outros tipos penais que guardam intima relação com a tortura, 
normalmente sendo estes de menor gravidade e conseqüente sanção, do que seria merecedor o 

autor dos suplícios. 

Neste interregno, merece destaque a promulgação da lei no 8.069/90, (estatuto da criança e do 
adolescente) que foi pioneira em criminalizar efetivamente o delito da tortura, embora somente 

quando as vítimas fossem crianças e adolescentes. 

A lei no 9 . 4 5 ~ ~ 9 7  de descrever seis condutas como típicas de tortura, inclusive uma 

Omissiva, cuidou de definir as causas de qualificação pelo resultado e de agravamento da pena. 

Ainda, pautou-se em estabelecer os efeitos automáticos da condenação criminal, a proibição de 

fiança, graça e anistia, assim como restabeleceu a progressividade de regime de cumprimento da 

Pena. Por fim, acrescentou, ao sistema penal, duas novas hipóteses de extraterritorialidade e 

revogou, expressamente, o artigo 233, da lei no 8.069/90, que tipificava O crime de tortura 

'luando praticado contra criança ou adolescente. 

Tendo sido aprovada às pressas, durante um período de comoção social, o texto normativo 
Contido na Lei no 9455 suscitou imediatas e pertinentes discussões sobre as suas prescrições. 



Durante o processo legislativo de criação da Lei no 9455, o legislador adotou o critério de 

descrever somente as hipóteses que serão consideradas típicas. Ao assim proceder, repelindo o 

critério fechado onde descreveria completamente todas as condutas humanas que devem ser 

reprimidas, deixando ao órgão judicial somente a exata constatação da correspondência entre a 

Conduta concreta e a descrição jurídica do tipo penal, possibilitou a sobrevivência de um grande 

inconveniente que materializa-se num estado de indeterminação que pode conduzir a uma 

negação do próprio principio da legalidade, pelo emprego de elementos do tipo sem precisão 

semântica. 

Teria melhor agido o legislador se tivesse arrolado as condutas assemelhadas, de forma a limitar 

a discricionariedade da autoridade judicial no momento da aplicação do tipo penal. 

No que tange à figura delituosa da tortura como crime meio, prevista na alínea b, do inciso I, do 

artigo 10, da Lei no 9455197, obrigatoriamente exige do agente um elemento subjetivo expresso, 

além da ação dolosa, configurado em determinar a vitima um comportamento comissivo ou 

Qnissivo, enquadrado pela legislação pátria Como fato criminoso. 

A redação dada ao elemento subjetivo suscitou acaloradas discussões na seara jurídica, pois 

aponta no sentido de que a intenção legislativa abrange somente as ações ou omissões humanas 

classificadas como crime, descartando-se aquelas classificadas como contravenção penal, o que 

Particularmente não pode ser aceito como melhor posição legislativa, necessitando de urgente 

alteração legal. 

O dispositivo da alínea ' c ;  do inciso I, do artigo 1°, apresenta-se estruturalmente diferente das 

alíneas anteriores, pois se nestes exige-se que o agente torturador constrinja a sua vítima a 

Praticar uma ação ou omitir-se de algum ato, naquele é exigido somente que o sujeito ativo 

Pratique a tortura com motivaqáo discriminatória de raça ou religião. 

O elemento subjetivo expresso nesse tipo penal objetiva somente dois tipos de discriminação 

que podem motivar a prática do crime de tortura, quais sejam: a racial ou a religiosa. Tendo 

"do taxativa a lei, a tipieidade do delito não pode ser estendida a outros atos denotadores de 

Preconceito, Lamentavelmente, ~erdeu-se a oportunidade de se punir a prática de tortura que 

fosse motivada por preceitos ideológicos e sexuais. 

Ainda, a redação afigura-se imprecisa, uma vez que 0 verbo constranger, conduta nuclear do 

tipo, significa a coaçáo ou imposição de determinada ou omissão a alguém, contudo, 

através da análise textual, extrai-se um constrangimento vago, sem qualquer conduta imposta à 

%irna. Destafie, para que ocorra uma melhor tipifica~ão, seria apreciável que fosse disposto à 
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parte, já que para a consumação do crime bastaria o sofrimento físico ou mental provocado na 

vítima, mediante violência ou grave ameaça, em razão de discriminação racial ou religiosa. I 

O inciso 11 do mesmo artigo iOda Lei no 9455197 igualmente tipifica o crime de tortura, porém 

apresenta algumas características próprias que o diferenciam, como na descrição do tipo onde o ... 
sofrimento físico ou mental que deve ser praticado pelo agente, agora recebe a adjetiva~ão 

Superior de intenso, ou seja, é a intensidade do sofrimento que implicará na prática de ato que, 

se executado sobre alguém que se tenha a guarda ou exerça poder ou autoridade, tipificará o 

crime de tortura do inciso 11. 

Com efeito, a norma incriminadora, ao referir-se a intensidade do sofrimento, tornou a figura 
penal de difícil avaliação, vez que a sua constatação deverá ser realizada através da análise de 

critérios unicamente subjetivos, posto serem desconhecidos da humanidade meios objetivo~ que 

Possam quantificar a intensidade do sofrimento a que cada pessoa esteja sendo submetida. 

Melhor técnica legislativa teria adotado O legislador caso não tivesse usado tal termo, que . ' I  ' 
resultará numa série infindável de controvérsias na prática judiciaria. 

No 520, do artigo 10 da Lei no 9445 foi prevista uma figura 0missiva e privilegiada ao se imputar 

responsabilidade criminal àquele que tendo O dever e estando presente no mesmo local de 

crime, não evitou que outrem praticasse O delito de tomra,  ou, ainda, que, tendo obrigação legal 
de investigar o de um delito de tortura, não o fez. Nas duas hipóteses, o agente 

Omisso estará sujeito à pena de detenção de um a quatro anos. 

Embora a existência dessa figura de tortura imprópria tenha sido inspirada no disposto no 

artigo 50, XLIII, da federal, que prevê que, pelo crime de tortura, devem responder 

OS mandantes, 0s executores e os que, podendo evitá-lo, omitirem-se, o legislador ordinário 

entendeu que aquele que age por omissão deve ser a~enado  de forma muito mais benéfica do 

que 0s executores e 0s O que contraria frontalmente 0s princípios norteadores do 

sistema jurídico repressivo nacional, uma vez que segundo o contido nos artigos 13 , caput, e 29, 
caput, do cbdigo pena], a omissão será criminalmente relevante quando o omitente podia e devia 

agir para evitar o resultado. 

A manutenção dessa forma privilegiada abre espaço Para que uma autoridade de polícia 
judiciária ou de da ordem pública, não concorrendo para 0 crime por dcterminaç&o 

OU induzimento, seja submetida a uma pena menos severa do que aquela prevista para seu 

executor da tortura, quando devia e podia agir Para evitá-la. 



Tendo em \ista a intenção legislativa de conceder tratamento mais benéfico ao praticante dessa 
modalidade omissiva de tortura, não se aplicam as formas qualificadas pelo resultado e de 
aumento de pena nos parágrafos subsequentes, contudo seria mais conveniente uma 
mudança no texto legal, colocando o parágrafo 2 O  abaixo dos dispositivos que tratam das formas 

qualificadas . . e de aumento de penas, posto que da forma que atualmente se encontra, pode-se 
pensar que essas formas também se aplicariam à tortura imprópria. 

' Não tendo se restringindo aos limites ditados pelos tratados internacionais, a lei brasileira 

contemplou outras modalidades de conduta, alcançando os crimes de tortura cometidos, 
inclusive, por Ou seja, para o Brasil a tortura não é somente aquela institucional, 

praticada em nome do Estado ou sob o pretexto de garantir os seus interesses, mas também 

englobam-se os atos de tortura praticados por particulares. 

Embora a manifesta de diversos doutrinadores, a posição adotada pelo legislador pátrio 

foi acertada, uma vez que apesar de ter sido a tortura definida internacionalmente como crime 

Praticado unicamente por servidores públicos OU sob a sua instigação, a própria convenção 
contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes dispõe que 

essa definição não prejudicará qualquer lei nacional que contenha OU possa conter disposições 

de maior alcance. Dessa forma, fundado na preocupação de que se conceda a maior tutela 
possfvel para bens jurídicos de fundamental relevância, com0 a vida e a integridade física ou 

mental, o texto internacional excepcionou a ponto de que OCorressem tanto ampliações objetivas 

(conCernentes à conduta) como subjetivas (relacionadas com 0s autores ou participes), o que foi 

feito pelo legislador brasileiro. 

Apesar de ter ficado mais claro nesse século, principalmente na sua segunda metade, que a 

democracia é o regime que reúne as melhores condições para assegurar plenamente o exercicio 

dos direitos humanos, especialmente as garantias básicas para a vida com o mínimo de 
dignidade que o ser humano merece, as novas democracias em consolidação nas Américas, ao 

saírem de regimes ditatoriais especialmente "gentes durante as décadas de 70 e 80, não foram 

Suficientemente competentes para garantir a paz para as popula~óes, visto que a criminalidade 

Violenta, o crime organizado, as sumárias e a tortura sobreviveram ao fim do arbítrio 

Político das ditaduras. 

A violência fatal atingiu, de forma especialmente intensa, as grandes metrópoles, 
Particularmente instalando-se nas regiões periféricas, onde vivem as classes pobres e 



miseráveis. 0 nível de violência encontrado nessas zonas urbanas já se manifesta como 

epidêmico, no sentido de que a projeção de seu crescimento já não pode mais ser previamente 
medido. 

.-. 

De forma incontroversa, tem-se a certeza de que a violência e a criminalidade, por serem um 

fenômeno humano e complexo, não derivam de'uma causa única, mas sim, originam-se de 

diversas causas, as quais, obrigatoriamente, devem ser analisadas para que se possa 

posteriormente, analisar a violência praticada pelos organismos policiais. 

que o descumprimento da lei, como uma das mais importantes causas da violência e 

criminalidade decorre do quadro de exclusão social vigente, uma vez que a grande massa 
excluída entende que todo aquele ordenamento jurídico foi Única e exclusivamente idealizado 

Para proteção das classes dominantes e não para que se alcançasse o bem comum. Dessa forma, 

como essas leis não foram feitas para a sua Pessoa, 0 pacto social está quebrado, 

conseqüentemente ela poderá descumpri-las e agir como bem entender, aumentando a violência 

em um ciclo contínuo. 

Na ocorrência dessas situações, além da conjugação com inúmeros outros, a violência tem 
representado um enorme risco para a realização do Processo vital humano, vez que continua 

BmeaGando a vida e prejudicando a saúde física e mental das pessoas. 

A medida que o tempo passa a sensação de medo e insegurança Se dissemina na sociedade, 

atingindo até mesmo as pequenas comunidades brasileiras, onde as pessoas têm a expectativa 

de que, a qualquer momento, será sua vez de tornarem-se vítimas de alguma ofensa ~ o l e n t a  e 

ilegal. 

4dotando-se a concepção contratualista do Estado, 0s homens, em determinado momento 

histórico, para sobreviverem e progredirem, decidiram abrir mão da autotutela em nome do 

Estado, que recebera a delegação de poderes para mono~olizar a violência e praticá-la em nome 

das pessoas, na busca final do bem comum. 



Para a consecução desse fim, o Estado especializou-se e constituiu um corpo estável e 
diferenciado que recebeu o nome de Polícia, o qual, obedecendo as prescrições legais e 

regulamentares estabelecidas, deve exercer vigilância com o fim de manter a ordem pública, em 

todos os seus aspectos, e assegurar o bem-estar coletivo, garantindo-se todos os direitos 

individuais. 

A idéia de polícia é inseparável da idéia de Estado, tanto que as nações podem deixar de 

organizar suas forças armadas, contudo sempre haverão de possuir uma força policial para 

garantia do bem comum. 

Quando se analisa a violência dos órgãos policiais brasileiros, de imediato surge como causa 

maior a militarização da policia, que contribuiria mais por formar o policial para exterminar o 
I 

I inimigo do que garantir a convivência pacífica da sociedade, porém, não se pode imputar à 
I 
I estética militar das policias militares o fator preponderante para a violência policial, pois se 
I assim agir, estará se esquecendo de que O maior volume de denúncias de tortura ocorrem 

1 durante 0s atas de polícia judiciária, ou seja, quando se encontra em atuação uma 

essencialmente civil. 

Evidentemente, a causa da violência não encontra, simplesmente, amparo no fato de ser militar 

1 O profissional de policia, uma vez que estética militar e cultura profissional bélica são dois 
I ' 

Conceitos imiscíveis, que na verdade antepõem-se aos d~usos  no emprego do poder do Estado, 

acabando por tornar-se uma outra garantia dos direitos individuais dos cidadãos. 

Não sendo a estética militar, o fator responsável pelo emprego arbitrário da força policial, resta 

estabelecer o momento em que a violência praticada pelo organismos policiais extrapola 0s 

i limites pr&determinados na lei e torna-se violência praticada pela policia. 

I 

De fato o que ocorre hoje é uma confusão muito grande, pois intervenções legalmente corretas 

Praticadas pela policia vêm sendo recebidas em muitos momentos como atos de violência. 
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Embora a percepção geral seja errada, o uso sistemático da tortura como procedimento policial 

na atualidade ainda ocorre e ganhou maior visibilidade, mormente se encontrar o Brasil em um 

período de restauração do estado democrático. 

.-. 
A discussão sobre esse assunto deve ser estimulada, pois o controle da violência ilegal praticada 

pelas polícias é fundamental para que se complete e se consolide o processo democrático 

brasileiro, rumo a uma sociedade justa e que tenha no estado o maior garantidor dos direitos 

fundamentais de qualquer ser humano. 

Felizmente os tempos são outros e os erros e práticas violentas perpetrados pelas polícias - 
especialmente pelas polícias estaduais - não mais são tolerados. 

Embora ainda sejam muitos focos de resistência dentro das corporações, percebe- 

se claramente que a sociedade almeja para si uma organização policial voltada à defesa da 

sociedade e que proteja a dignidade humana, sentimento este compartilhado pelos segmentos 

mais modernos do contingente policial. 

O momento atual da sociedade demonstrou que as instituições policiais necessitavam assumir 

tima nova posição condizente com uma policia voltada defesa do cidadão e, pelo menos, como 

Um dos objetivos do presente trabalho, foi possivel demonstrar que no Estado de São Paulo, 

apesar dos inúmeros problemas que ainda persistem, desponta uma luz no fim do túnel, pois a 

Polícia Militar, há algum tempo, já vem apresentando sinais evidentes de que discorda da 

Prática usual da violência e está buscando oferecer um modelo de oxigenação institucional que 

I Seja capaz de renovar o seu ciclo de vida, garantindo assim o necessário apoio da população 
I 
I bandeirante. 

Obviamente, não desejando ser inimiga da sociedade, a Policia Militar desenvolveu 

internamente diversas açóes que pudessem concretizar a aproximação da comunidade com a 

sua policia, Por isso, foi incentivada a criação do policiamento comunitário, dos conselhos de 

Segurança e da comissão de direitos humanos. Outras ações foram adotadas pela Policia Militar, 

como a modificação da instrução de tiro policial, 0 uso de técnicas não letais, o desenvolvimento 

de um programa de qualidade total e a implantação de matérias especificas de direitos humanos 

e policia comunitária em todos 0s cursos de formação e especialização de seus policiais. 

A par disso, os meios de controle interno dos desvios cometidos vêm sendo aperfeiçoados, 
I 

inclusive conl de disciylillar mais humano e mais focado na apuração e 



punição das transgressões violadoras dos direitos individuais das pessoas. Além disso, a Polícia 

Militar tem buscado a aproximação com outros órgãos, como o Ministério Público, a fim de 

auxiliar externamente no controle das práticas arbitrárias cometidas. 

Esse conjunto . .. de medidas pode não ter surtido, ainda, o efeito desejado, contudo, demonstra a 

Vontade da Polícia, especialmente da Polícia Militar, em se tornar um organismo de proteção da 

dignidade humana. 
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ANEXO 

A POLÍCIA QUE 
TORTURA 

É A  MESMA QUE 

PROCURA MUDAR. 
I 



Tortura: a atuação da policia 

A policia tornou-se uma instituição desacreditada devido ao papel que lhe foi 

dado, quando era obrigada a executar as polfticas ideológicas do governo. Para 

proteger as minorias do crime, era feroz e brutal; para obter resultados rápidos 

utilizava-se da violência e da tortura contra 0s suspeitos. As conseqüências 

foram: a) a polícia não se atualizou nas técnicas de prevenção e detenção do 

crime, usadas em qualquer sociedade democrhtica; b) a comunidade majoritária 

perdeu por completo a confiança na polícia. 

Na vida real, a maioria dos crimes nunca 6 resolvido pela própria polícia; pelo 

contrário, muitos crimes são solucionados porque a comunidade conta A polícia 
( por livre e espontânea vontade ou por pagamento) quem foram os autores do 

crime. Numa situação em que a polícia tmnou-se inimiga política da maioria da 

população, era inevitável 0 crescimento do crime, principalmente por que não 

houve uma redistribuição hediata da riqueza, que continuou nas mãos da 
minoria. Milhões de pessoas ainda são pobres, desempregadas e ressentidas. 

Além disso, houve um alto grau de corrupção na policia nos últimos 30 anos. 0 s  

abusos contra os direitos humanos, a tOrt.tura e a execução extrajudicial de 

alguns inimigos subversivos corromperam todo o corpo policial.6al 

% se  concluir a leitura d o  trecho acima, tem-se certeza d e  que discorre sobre a problemática da 

violência que infesta o estado brasileiro, contudo a narração 6 feita sobre a situação vivenciada 

Pela África do sul durante o regime do apartheid, imposto $0 governo minoritário branco com 

O.fim de controlar a maioria negra. 

Apesar de ter sido alterado texto original, inclusive Com algumas s ~ p r e s s õ e s  de palavras622, a 

similaridade entre o que ocorreu na África do Sul, durante o apogeu do regime segregaeionista, e 
1 

''1 ~ T C H I S O N ,  john. "io1encja e ~ ~ ~ e n t u d e  na Africa do Sul., São Paulo t3e1-11 Medo. Um Diagn6stico da violência 
urbana. so de janeiro: ~ ~ ~ ~ ~ ~ n d ,  1998, p, 123-124. Texto adaptado a partir desta obra. 
"2 ~~~t~ original. 1 sul-africana tornou-se uma institui~ão. desacreb'tada devido ao papel que lhe foi 
dado durante o aparlheid, quando era obrigada a executar as Politlcas racistas do governo. Para proteger os 



o período histórico do Brasil que se iniciou durante o regime militar, é impressionante, 

demonstrando a incapacidade do aparelho estatal policial de se juntar A comunidade papa 

combater a violência que vem crescendo avassaladoramente desde os anos 70. 

-- 
Apesar de ter ficado mais claro nesse século, principalmente na sua segunda metade, que a 

democracia é o regime que reúne as melhores condições para assegurar na plenitude os direitos 

humanos, a liberdade e a paz social, as novas democracias em consolidação nas Américas, 

depois das transições dos regimes ditatoriais nas décadas de 70 e 80, "foram incapazes de 

garantir a paz para aspopulações, visto que a criminalidade violenta, o crime organizado, as 

execugões sumárias e a tortura sobreviveram ao fim do arbitrio político das ditaduras ".623 

A violência fatal atingiu, de forma especialmente intensa, as grandes metrópoles, 

particularmente instalando-se nas regiões periféricas, onde vivem as classes pobres e 

miseráveis. O nível de violência encontrado nessas zonas urbanas já se manifesta como 

epidêmico, no sentido de que a projeção de seu crescimento já não pode mais ser previamente 

medido. 

Essas grandes metrópoles, que os sociólogos enttmderam Por denominar de megaldpoles, foram 

definidas por Rosa ~ o y a n o ~ q  como sendo aglomerados humanos produzidos pelo crescimento 

Conjunto de cidades vizinhas, que se fundiram f~rmando grandes nebulosas urbanas. 

( 
Pondera Rosa Moyano625 que "as forças dominadoras da civilização atual, causas do 

gigantismo e de s~~erconcentração da humanidade, U-esceram de~ordenadament~, sem 
nenhum plano racional, e isso originou graves conflitos Para o homem, que continua nessas 

cidades em um estado firício de assimilação e completa falta de integração" e prossegue 

citando Lewis Munford, que "os ~0~j610gos e economistas fundam projetos de expansão urbana 
L 

brancos do crime, era feroz e brutal; para obter resultados r w d o s  utilizava-se da violi?ncia e da tortura contra 0s 
Stispeitos. AS consequências foram: a) a polícia na0 se atualizou nas técnicas de prevenção e detenção do crime, 
usadas em qualquer Sociedade democrática; b) a comunidade negra perdeu por completo a confiança na poljcja. 

Na "ida real, a dos nunca é resolvido pela própria polícia; pelo contrário, muitos crimes são 
S0lucionadOs porque a comun idade conta à policia @livre e espontânea vontade Ou por pagamento) quem foram 
0s autores do Numa em que a pollcla tornou-se lnimlga política da maioria da população, era 
inevitdvel o crescimento do crime, principalmente Por que na0 h o u - u m a  redlstribui~ão imediata da riqueza, que 
Continuou nas mãos da minoria branca. Milhões de pessoas ainda sao pobres, desempregadas e ressentidas. Além 
disso, houve um alto grau de na polfcfa nos ultimas 30 anos. 0 s  abusos contra os direitos humanos, a 
tortura e a execução extra~udiciaj de alguns inimigos subyerslvos corromperam todo 0 Corpo poiicfal. " 
623 PINHEIRO paulo Sérgio. DiagnÓsticoS da fiolencfa. Sao Paulo Sem Medo. Um Diagnóstico da Violência Urbana, 
bode  ~aneirol Garamond, 1998, P. 13- 
4 M O ~ A N O ,  Rosa. ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ j ~  de Ciências Sociais Coordenação Geral de Benedicto Silva. Rio de Janeim: Editora da 
FilndaFão ~ ~ ~ f i l i ~  vargas -  titut tu to de ~ocumentaCão, 1986, P.739 Verbete: megal6pole. 



e econômica nas forças vivas existentes em certo momento, sem prever possíveis mudanças 

que acelerem essas forças que deságuam na megalópole, que considera mecanizada &e 
desumanizada. Acredita ele (Lewis Munford) que essas forças terminarão por alcançar seu 

objetivo, que é a aniquilação do homem ", razão pela qual Rosa Moyan0626 chega à catastrófica 
conclusão de que os "efeitos dessa atitude poderão ser: a) a vida familiar e individual se 

.- 
desliga da vida do trabalho; b) surgem nas cidades as zonas dormitórios e as zonas 

., 
resjdenciais, que são uma erosão da vida irbana; C) a grande concentração urbana 

desencadeia um clima fisico e moral agoniante e angustiante para o homem; d) como 

conseqüência de tudo isso, um habitante da megalópole se encontra sempre em uma constante 

evasão '1 

Inseridas nesse panorama, encontraremos diversas causas da violência e da criminalidade, as 

quais, obrigatoriamente, devem ser analisadas para que se possa posteriormente, analisar a 

violência praticada pelos organismos policiais. 

Logicamente que a violência somente pode ser pensada como resultante de múltiplas causas, 

Caracterizando-se como um fenômeno biopsicossocial, multifacetado e complexo. 

Dentro desse contexto, Abrahan H. Masl0W6~7 definiu a hierarquia das necessidades humanas, 

dispondo-as em conforme a ordem de importância e influenciação. Foram inscritas 

dentro de uma pirâmide onde o primeiro bloco ocupa-se das necessidades primárias e o 

Segundo bloco das secundárias, conforme O diagrama abaixo: 

625 MOYANO. Djcjonárjo de Cjêncjas Socjals, p.739. Verbete: megalbpole. 
626 MOYANO. Djcjonárjo de Cjêncjas Sochls. p.739. Verbete: megalb~ole. 

CHIAVENATO, Idalbefio Introdução a Teorla Geral da Administração. São Paulo: McGraw-~ill, ~a edição, 
l983. 



Figura 62 

A distribuição de importância das necessidades dá-se do bloco primário para o swundário, 

sendo que somente se consegue satisfazer uma necessidade secundária após a realização de 

todas aquelas primárias. 

No momento em que alguma dessas necessidades determinadas pela pessoa (objetivos de vida) 

não possa ser somente lhe restará achar a* meio que funcione como " & I d a  de 

alivio. Estas podem ser das mais variadas possiveis, indo desde a acomodaqão da situacão, 

passando pela agressão ao meio onde vive, até chegar à auto-agressão. 

Determinadas pessoas, pelo seu maior apreço as coisas materiais, ncccssitam concretizar 0s 

aseios seja a que c ~ o  for, pouco lhe importando 0s meios que serão empregados para esse 

mister. Quando tudo isso não se consubstancia da forma almejada, é comum a pessoa e n b r  em 

profundo desespero, revoltando-se conta a vida e contra todos, culminando com a agressão e 

violência. 
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Muito contribuiu para o agravamento desse quadro, o comportamento da sociedade que se 

tornou mais consumista e impôs padrões de moda que exigem, cada vez mais, a aquisição de 

bens caros e não acessíveis à maioria da população, principalmente dos jovens que necessitam 

agir e se vestir como os demais de sua idade, para se sentirem parte integrante do grupo social. 
Esse comportamento é tipico da juventude e caso não seja alcançado terá forte influência nessa -- 
personalidade ainda em formação, que poderá levá-lo a prática de qualquer ato que esteja ao seu 

alcance, com o fim de'conseguir os bens materiais que a sociedade lhe cobra. 

Outro fator preponderante para a massificação da violência, encontra amparo na esfera jurídica, 

uma vez que ao se analisar a representação da lei, percebe-se que ela é uma regra ou um 

conjunto de regras que o grupo social instituiu para permitir e facilitar a vida em sociedade, um 

contrato celebrado cuja autoridade depende estritamente do consenso comunitário para que ele 

alcance o seu objeto. Essa representação contrapõe-se à representação comum da lei como 

patrimônio natural da sociedade. 

No caso da lei sustentada pelo contrato social ela somente terá força e eficácia quando toda a 

Sociedade se considerar parte da comunidade, cujo consenso e consentimento fundamentam a 

autoridade da lei628. Para aqueles que se encontram à margem da sociedade ou não se sentem 

Parte integrante do todo, as regras estabelecidas são de fato tão exóticas e desprovidas de valor 

quanto os costumes de uma tribo indígena* 

628 CALLIGARIS, Contardo. Lei e ConIunidade: algumas propostas. São Paul0 Sem Medo. Um Diagnbstico da 
violência Urbana. Rio de Janeiro: Garamond, 19982 P. 66-67: Entre estes dois grupos - que não constituem 
comunidades nemJunt0.s nem separados - está uma classe méd~a berdlda entre 0 sonho de vir a ser elite e o medo 
da pauperização) e, naturalmente, estão policia ejusti~at Paradoxais braços de uma lei cuja autoridade - na falta 
de üma comunidade nacional - não &reconhecida Porningu&m. 
Com efeito, como épossjvel encarnar O braço armado da lei de uma sociedade desprovida de uma base comunitdrja 
Que sustente a autoridade da lei? 0 que époljcia. neste caso?Poder-se-ia Pensar que ela se aparente com a poljcja 
em regimes tradicionais: ou seja, um corpo de guardas Para 0s privilegiados. Com a diferença que, em uma 
Sociedade tradjcional, o priviIégio é aceito por todos 0s membros como uma das regras sociais da comunidade. Ora, 
em uma sociedade rapidamente modernizada. mas sem base comunitária, como a brasileira, a poljcja - seja qual 
for sua conduta - é vítima de duas representações. Para 0s excluídos, ela 6 Um órgão de opressão. Para os 
privilegiados, um corpo de jagunços. Que sejam muito mal Pagos* e Portanto implicitamente convidados a 
melhorarem seus proventos pelo saque, é coerente com a mesma representação das elites: O mercenário não deve se 
confundir com o patrão, nem cair na tentação de uma aliança Com 0s oprimidos entre os guais 6 escolhido. 
4 pregnância destas sociais deve ser levada em conta quando se precisa analisar e criticar a 
atuação da brasilejra ou, no caso, paulistana. Acrescente-se a estas a representação que a polícia pode ter 
de si mesma. Nestas condjções, qual pode ser a imagem que opolicial tem de si e de sua função? 
Por um lado, todos lembramos o depoimento de ''Rambo': 0 protagonista dos recentes episddios de Diadema. Era 
Sobretudo a expressão de uma surpresa: mas, como? Não era isso que as elites queriam de mim?' 
Por outro lado, o policial de base é mantido em um estado de Pobreza tal que em nenhum caso sua dignidade 
Pode derivar de seu status profissional. Se ela não vier do saque, inevitavelmente do abuso e da violência, 
Wicas formas que lhe sobram para confirmar a seus prd~rios.olh0~ ( e  aos dos outros) que ele não é um exclufdo 
entre os excluídos e também para merecer o respeito que e indispensável a0 exercício de sua profissão. 
O em suma - entre os excluídos da comunidade, convidado a se impor pela abuso, obrigado a se 
Valer pela força, representando uma lei cuja legitimidade parece se confundir com O interesse de elites estrangeiras 

poderia com razão se perguntar: mas de que Brasil sou Policial7" 



Constata-se que o descumprimento da lei é produzido por uma exclusão social, uma vez que a 

grande massa excluída entende que todo aquele arcabouço legal foi exclusivamente idealizado 
para proteção da classe dominante e não para O bem-estar de todos. Assim sendo, ele poder8 

descumpri-la, conseqüentemente aumentando a violência em um ciclo contínuo. 

No entendimento de Paulo Sérgio Leite ~ernandes e Ana Maria Babette Bajer Fernandes629 o 

poder legitima-se nos estados modernos desde que OS seus detentores reúnam as seguintes 

características: 

'2) governo composto por um ou vdrios elementos, com possibilidade de 

existência de um quadro administrativo; 

b) súditos; 

c) expressa determinação do governo de dominar os governados; 

d) evidência da aceitação administrativa subjetiva dos governados, de se 

submeterem ao domínio do governo. " 

Prosseguem citando que diante da inexistência de .'tal submissão, vem o desequjlíbrio 
resultante do contraste entre a ordem normativa e as denominadas forças sociais. Chega-se, 

às vezes, a revolugão (ou insurreição). rachada a ordem jurídica. Quebra-se a estabilidade 

pelo impulso das forças sociais. Desaparece 0 direito. Vem a violência. A revolução, assim, 
tende ao asseguramento da concretlza~~o dos desejos dejustiça e dos valores da comunidade, 

conflitantes com as normas juridicas vigentes. Interrompido o fluxo. superado o hiato. surge 

novamente o problema da adequação entre a nova ordem e sua validade. I? precisol ainda na 
recém-gerada sjtuaçáol que as forças sociais obtenham normas jurídicas adequadas 

realjzação daquilo que a opinião pública entende porjustiça. 0 poder constituído, assim, há de 

se adaptar 2 do valorjustiça. sob pena de se ter outra vez a distonia entre O poder e 
o ~ ~ e m e n ~ o p s j c o ~ ~ g ~ ~ ~  consistente na crença da força obrigatória da ordemjurídjca1'.630 

629 FERNANDES. Aspectos jurídico-penais da tortura. P.129. 
630 FERNANDES. ASpe~tosj~rídico-penais da tortura, P.130. 
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Com efeito, na figura abaixo, pode-se observar como se abre o leque da multicausalidade da 
violência631, sendo certo que a lista dos fatores contém tão-somente os elementos fundamentais 
para o entendimento do fenômeno. 

FATORES E S T R U W W  I 

N~ quadroW~ que é visualixa, siligelamente, o percurso da violência, que se 

inida no lar, com 0s familiares não adequadamente solucionados e pode terminar 

formas mais comP1exm e organizadas de delitos- 



MODELO EXPLICATNO DO %URSOu D A  WOL&WIA 

Na ocorrência dessas situações, além da conju%açao com inúmeros outros, a violencia tem 

repmentado um enorme risco para a d 2 8 Ç ã o  do pmegso vital humano, vez que continua 
ameaçando a vida e prejudicando a saúde física e mental das pessoas. 

A medida quc o tempo passa a sensação dc modo e insegurança se dissemina na soci&de, 

atinwdo até mepmo as pequenas comunidades brd iras ,  onde as p-85 t&n a exp&&v8 
dc que, a qualquer momento, será sua vez de tarnarem-se vitimas de alguma ofensa violenta e 
ilegal. 

Esse sentimento, infelizmente, não parece ser infundado pois as estatísticas criminais oficiais 

apontam, nos m m o s  anos, o aumento  descontrola^ de todas as modalidades delituosas, 

~pecialmente via,l~mbrrindo-aa maior crescimento entre aqueles crimes praticados com 





DELITOS CONTRA PESSOA 
DELITOS CONTRA P A T R I M ~ N I O  
DELITOS CONTRA COSTUMES 
ENTORPECENTES 
OUTROS DELITOS (iN(:i ,rJi CON'~I<AVEN(;T>KS) 
TOTAL DE DELITOS 

ATMDADEB Da ~ 0 ~ C t C a  SU3331- 
TOT. DE BOL. DE OCORR~~NCIA 
TOT. INQ. POL. INSTAURADOS 

ATIMDADES 1POIJt- 
PRISAES EFETITADAS 
(EM liLAGl<AN'I'Ei PKEVEN'I'IVA I PC>K 5.466 3.145 6 23.0 i7 
MANDADO) 
ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 3.043 1.258 2.844 7,145 

~ ~ o ~ c L A s ~ o L I ~ U ~ ~ R E O ~ A S  WmAL o.mBP ll4TBRIQRWkDo 
FIOMIC~DIO DOLOSO (3) 1.134 (3) 626 542 2.302 
H O M I C ~ D I O  CULPOSO 278 189 662 1.129 

TENTATIVA DE HOMICIDIO $36 3.35 775 1.496 
LESÃO CORPORAL (CULP. E DOL.) 9.159 9.370 39.158 57.687 
LATROCINIO 55 12 34 101 

ESTUPRO 349 259 545 1.153 
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO ( 2 )  3 1 2 6 
TRÁFICO D E  ENTORPECENTES 536 200 1.175 1.91 I 
R O I J U O  ( 3 )  13.594 (3 )  4.689 7.270 2!,.5!,9 
ROUBO DE VE~CULO (3) 5.329 (3) 2.481 1.662 9.472 
FURTO (3) 20.891 (3) 7.747 40.580 69.218 
FURTO DE VE~CULO (3) 12.229 (3) 2.588 4.970 19.787 
FONTE: DEPARTAMENTO DE POL~CIA C M L  E DA FOL~CIA MWAR 
(i) - Exclui a Capital. 
(2) - Dado$ da Delegada Anri-Slquesho * DEPATRI 
(3) - Dados da Res. 202/93 
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Apesar da gi.ancle elt~vaqão geiici.ali;.ada dos íridicc.s c.i.ir~iiriais nos íiltiirios setc aiios, pelo iric.rios 

no Estado de São Fado, estes nfimeros estão demasiadamente longe da realidade, pois 

conforme yesqiiisa de vitimizaçiio elaborada pelo Gabinete de Seguranqa Institucional da 

Presidência da República, em parceria com a Flindação Institiito de Administração da 

Universidade de São Paiilo (FIA-USP) e o Instituto Latino Americano das Nações Unidas para a 

Prevenqáo do Delito e Tratamento de Delinq~ientes (ZLANLJD), "O Erasi1 tem três vezes mais 

crin?~s do qlle o rpgistrado pelas Policias Civil e Militar. Isso porque apenas 27.1 % das pessoas 
q t r p  folrinl vjtin,;$s no? íj/tirnt>~ nr1c.o ;?no? de ;ilg.i~n? delitns (?ir) notific;tr-;ir11 í, /~nlicií,. As~inl. o 

1 rjjilllão c1-ir11es cor~tm o patrinionio ocolr-idos eni São Pacllo erii 2001 se transfor~~iat-ia e111 

3 milhõ~.r raso todas as vítimas prorirrassem a dd~gacia ou ligassem para o telefone 190. Ao 

todo, 51% poprllacã~ foi vítima de algum delito nos ríltimos cinco anos e 67% crê que será 

rot~/j;*cl;~ o,l filrtaCjr? 2(1()Z1t~:i4, conforme constatado pelos gráficos qiie segiicm: 



Figura 72 

As caiisas da violência, cllaiiladas por Álvaro La~zarini"~, COIllo 'k~r;lrloi.<.< da irsrgiIiirni;i 

tciii sitio objc,o de de pensadores c, accp~5o de cada uin ílclcs, p c ~ . c c l ~ ~ - ~ ~  

quão variado é o seu significado. 

Dclitrc 130dcnios dcstaciir JOSE dos SalltOs F~-eire~': '~ que, Coiii iiiuitn gropricclade, allordorl 

OS fatores geradores dc inscguraiiqa lias grandes cidades: 



"Não há como negar que, da miséria e da promiscuidade em que se vive nas 

favelas e nos mocambos, para o crime, a distância praticamente não existe. 

Não há como ignorar que o processo de ocupação territorial no Brasil se 

inverteu de uns tempos para cá, com o enfático êxodo rural para as zonas 

urbanas, precárias de infra-estrutura habitacional, de transporte, de saúde e 

assistências públicas e sobretudo de mercado de trabalho, mormente para a 

. mão-de-obra desqualificada. Na fome o homem perde, via de regra, o senso 

ético, o sentimento de solidariedade. Ignora a lei. Na fome, o instinto de 

sobrevivência determina o padrão de conduta: todo o clã se entrega ao crime - 

as filhas vão engrossar as fileiras da prostituição, e os varões o mundo da 

delinquência contra o patrimônio, não raras vezes com a prAtica do latrocínio. 

Enquanto isso, uma legião de cerca de trinta milhões de menores carentes 

pulula pelas vias públicas, notadamente nos grandes centros urbanos, de 

forma a preparar a futura popuíação carcerária do país, marcados pelos 

estigmas da fome, da insanidade e da violência urbana, nada mais sabendo 

fazer nem em que pensar senão no crime", 

Essa situasão dramática foi corroborada no relatório final de pesquisa realizada pela Fundação 

Instituto de Pesquisas EconÔmicas639 - FIPE - que assim descreveu a situação de insegurança em 

São paulo, ~i~ de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, quatro das metrópoles brasileiras: 

"Numa formulação precisa e dramdtica desta percepção generalizada de medo 

e insegurança, ante a escalada da criminalidade violenta, o poeta Affonso 

Romano de Santxna não hesitou em evocar imagens de uma guerra civil, 

onde exércitos de pobres e marginais sociais. avançam contra uma sociedade e 

uma política excludentes: ' parece que 0 Rubens Fonseca é o redator de todos 

osjornais brasileiros, tal a quantidade de crimes violentos noticiados. Há uma 

,]as ruas e O govel-llo 1150 irlterfere. I. ..I. Os pobres já são assaltados 

pelos Quando eles se tornarem todos uma classe ou como se dizia 

antigamente, quando tiverem ' consciência de classe', virão contra o lado 
L..]. Há um exército de 30 milhões escalando os muros de Roma", 

FREIRE, josé dos Santos. Manutenção da PM como Responsável pelo Policiamento Ostensivo. Anais do 111 
Congresso ~ ~ ~ ~ i l ~ i ~ ~  de Polícias Militares. Belo Horizonte: Bamalle, 1987, P-26. 
h 9  PMTORE, jo5é ( ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ç ã ~ ) .  Crime e VioIêncja urbana. Edição do Instituto de Pesquisas Econôniicas da 
Faculdade de Economia, ~ d ~ i ~ i ~ t r a q ã 0  e ~ontaqilidade da Universidade de São Paulo - I p E / ~ s p ,  com apoio da 
Secretaria de Planejamento da presidência da Re~ubllca, SP, 1991, P.2. 



Violência Policial e a Tortura como principal 
i 

meio de investigação policial 

Origem e Finalidade da polícia 

Segundo lembra Álvaro Lazzarini640 a doutrina social da igreja reconhece que "o serviço do bem 
comum é primeiramente missão do estado e dos governantes. Leso XIII escrevia: ' Encarado 

na sua natureza, o poder civil está constituído e impõe-se para prover ao bem comum, fim 

supremo justifica a origem da sociedade humana. [...I A autoridade civil não deve servir, 

sob qualquer pretexto, para a vantagem dum sd OU de alguns, uma vez que se constitui para o 

bem comum '1 

Os Estados, na sua moderna forma de concepção, reconhecem que a sua finalidade é sempre 

voltada para a realização duradoura do bem comum. 

Para a consecução desse fim, O estado conta com um complexo sistema de segurança humana, 

onde, no dizer de Cretella J ú n i ~ r ~ ~ l ,  "0 homem, que vive em sociedade, pensa, anda, 

movimenta-sel trabalha. Para que suas atividades possam Processar-se do modo mais perfeito 

possjvel, é necessário que tenha um mjnimo de segurança. Seguro, O homem pode trabalhar 

melhor. Por isso, em todos países, determinada Parte do estado especializou-se e 

constituiu um corpo diferenciado, a que se dá 0 nome de Polícia. A polícia é encarregada de 

assegurar a ordem pública e de promover a segurança h m a n a .  [...I Se os indivíduos 
estivessem em estado permanente de alerta, seria impossjvel a vida em comum, impedindo o 

p r o p s s o  e conduzindo ao caos. Afastado, então, esse estado de guerra interna permanente, 6 

possjvea a concentração de cada um no trabalho que lhe está afeto. Produz-se O máximo. Sem 

ordem, é impossível o funcionamento do estado '1 

- 
640 LAz-NI, Avaro. ~ ~ t ~ d o s  de Direito Administrativo. Coletânea Jurídica da Magistratura - 2. Coordenação 
Yussef ~ a i d  Cahali. São Paulo: RT, 19959 P. 183-184. 
641 CRETEI,J,A ,JÚNIOR, josé, ~j~fie.7 de Direito Administrativo. S ã o  Paulo: José Rushatsky Editor, p. 227, apl,d 
m u m N I ,  hlvaro. ~~~~d~~ de ~ l r c i t o  Adn~inistrat~vo. Coletâiiea Jurídica da Magistratura - 2. Coordena@o yussef 
Said Cahali, São Paulo: RT, 1995, P. 185. 
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De vital função estatal decorre a importância dos organismos policiais, pois a esta cabe cuidar de 

todas as pessoas, fazendo com que o exercício dos direitos de alguns não firam os direitos de 

seus semelhantes. 

-- 
Para Álvaro Lazzarini642, polícia é o vocábulo derivado do latim politia, que procede do grego 

politsia, trazendo originalmente o sentido de organização política, sistema de governo e, 

mesmo, governo. Polícia, no entanto, exprime a própria ordem pública, enquanto o governo 

indica a instituição que tem a missão de mantê-la sempre integra. Em sentido estrito, polícia é 

vocábulo que designa o conjunto de instituições, fundadas pelo estado, para que, segundo as 

prescrições legais e regulamentares estabelecidas, exerçam vigilância para que se mantenham 

a ordem pública, a moralidade, a saúde pública e se assegure o bem-estar coletivo, 
garantindo-se a propriedade e outros direitos individuais': 

Honoré de Balzac643, com muita propriedade, afirma que "OS governos passam, as sociedades 

morrem, a polícia é eterna '; em uma clara demonstração de que a idéia de polícia é inseparável 

da idéia de Estado, tanto que as nações podem deixar de organizar suas forças armadas, contudo 

sempre haverão de possuir uma força policial para garantia do bem comum. 

Em sua obra Princ@jos da Filosofia do Direito, Hege1644 expõe sobre a questão da polícia, ou 

seja, o da segurança da sociedade, como parte integrante dos mecanismos que a sociedade civil 

deve possuir para seu caminho em direção ao mundopoético, que é o Estado. 

Para Hege16&, a polícia deve ter como objetivo manter 0 universal, contido no particular, de 

proteger a scguralip, 0s ii~tcressc~ C as rieccssidades da sociedade civil, lia esfera cxtci.ior que 6 

a sociedade. A policia tem um papel ético no trato dos interesses antagônicos que imperam na 

sociedade. 

6 42 L A Z ~ R I N I .  ~ ~ t ~ d ~ ~  de ~ i r e i t o  Administrativo. P. 186. 
6 43 BALZAC, H ~ ~ ~ ~ , A .  ~~~d LE C L ~ ~ R E ,  Marcel. La Police. Paris: Presses Universitaries de  France, 3 a  edição, 
p.3. "Lesgouvernementspassent, les sociétés perissent. Ia police est éternelle': 
644 HEGEL, G.W.F. Príncipes de Ia Philosophie du Droif. Paris: J.Vrin, 1975. Apud GIRON, Loraine slornp. 
Segurança p ~ ú b l i ~ ~ :  Algumas Reflexões. Revista Unidade. Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ano ~ 1 1 1 ,  22, 

? n / ~ b r  de 1995, p.30. 
45 HEGEL, G.W.F. príncipes de ~hilosophie Droif. Paris: JaVrin, 1975 APudGIRON, Loraine Sloiiip. Segurança 

Pública: nlgumas Rdex&s. Revista Unidade. Brigada Militar do Rio Grilnde do Sul. ano XIII, no 22, Jan/Abr de 
'995, p.31. 
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O desenvolvimento das forças policiais modernas deu-se em 1829, em Londres, quando Sir 

Robert Peel, após uma aprofundada observação do estado anárquico que imperava na sociedak 

inglesa, criou a primeira força policial financiada pelo poder público e organizada nos moldes do 

que ficou conhecido como primeiro princípio de Pee1646, ou seja, "Ia policia debe ser estable, 

eficaz y organiza da militarmente, bajo de1 con trol de1 Gobierno '547. .- 

A estética militar como geradora da violência 

policial 

Quando se procede h análise da violência dos órgãos policiais brasileiros, de imediato surge 

como causa maior a militarização da policia, que contribuiria mais por formar o policial para 

exterminar o inimigo do que garantir a convivência pacífica da sociedade. 

Partilha desse entendimento Paulo Sérgio Pinheiro648, para quem "esses antigos exércitos 

estduajs, corno afirmava o ex-ministro do supremo tribunal federal, Clóvis Ramalhete, não 
têm mais razão de existir, Essas forças militares estaduais foram produto de um equívoco 

gerado pela necessidade dos novos governos estaduais se armarem para enfrentar os bandos 

das oligarquias locais. Hoje, quando ~ ~ e ~ ~ h u m  governador enfrenta o desafio armado das 
oligarquias, essas forças armadas estaduais, na sua presente estruturação, são um 
anacronismo [...I Não há mais nenhum sentido existirem nos estados exércitos estaduais para 

manter, pelo arbítrio, uma ordem ditada pelas elites contra as greves e manifestagões 

populares ou para reprimir a maioria da p o ~ u l a ~ ã o  pobre. miserável e não-branca, como 
aconteceu durante toda a história da república': 

Na análise da questão policial, muito Se tem misturado ressentimentos contra as instituições 

policiais militares e, mesmo forças armadas, Por fatos ocorridos no passado recente, com a 

resolução dos problemas da segurança pública. Pela importância da questão, a discussão sobre a 

violência não pode ficar ao sabor de sentimentos revanchistas, de argumentos emocionais, mas 

sim deve ser tratada com p r o f i ~ ~ i ~ n a l i ~ m o  e racionalidade. 

646 SILVERBERG, christine. Policiamento Comunitário v6'rsU.S Mjlitarjzação. Revista Unidade. Brigada Militar do 
&o Grande do sul, 44, Out/Dez de 2000, p.19-20. AO todo são nove OS princípios de Peel, que podem ser 
Consultados na obra da Chefe do Serviço de Policia de C a l g a ~  - Canadá. 

47 PF,EL, sir  ~ ~ b ~ - t  apudCLIFT, Raymond. Como í?azona Ia PoIjcfa Moderna. México: Editora Letras, 1964, P.3a 
6 48 PINHEIRO, paulo Sérgio. Polícia e Consolidação Lkn?ocrdtjca. São Paulo Sem Medo. Ulii Diagnóstico da 
violêIicia Urbana. ~i~ de Janeiro: Garamond, 1998, p.187-188. 
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Dentro desse quadro, imputar à estética militar das polícias militares o fator preponderante 

para a violência policial é, no mínimo, um sentimento extremamente menor, esquecendo-se 

esses estudiosos dos incontáveis casos de violência e tortura que são praticadas pelas polícias 
civis e, inclusive, pela polícia federal e guardas municipais. 

Esses mesmos especialistas em segurança pública esquecem, ou fingem que não sabem, que o 

embrião das polícias militares volta-se à época do império e não ao período do regime militar, 

tendo como exemplo a polícia militar do estado de São Paulo que foi criada no ano de 1831. 

Evidentemente, a causa da violência não encontra, simplesmente, amparo no fato de ser militar 

o profissional de polícia, uma vez que estética militar e cultura profissional bélica são dois 

conceitos imiscíveis, que não devem ser confundidos. 

Enquanto que cultura profissional bélica pode ser entendida como o conjunto de conhecimentos 

e habilidades que capacitam individual e coletivamente 0s homens para o combate, voltando-os 

exclusivamente para a defesa da nação em tempo de guerra, a estética militar, segundo o 

Coronel p~ Carlos Alberto de C a m a r g ~ ~ ~ ~ ,  ex-Gmandante Geral da Polícia Militar do Estado de 

são Paulo, lfé o conjunto de estímulos destinados a despertar OU internalizar no militar uma 

&ica especial, cujo conteúdo são valores como 0 sentimento exaltado do dever, e o culto à 

hierarquia e a disciplina L..]. Manifesta-se Por meio de cerimonial militar, de gestos, de 

atitudes, de todo comportamento que materialize a obediência (seja as ordens dos superiores, 

seja ao ordenamento jurídico do estado) e da disposição incondicional de cumprir o dever ': 

Para Avaro Mafink da Costa650, citando Orlando Carlos Silva, "o brio militar, que é o 

sentimento do dever exaltado por longa aprendizagem profissional a par da obediência 
essencial e da subordinação hierárquica, da ~0esão  ~esultante do desenvolvimento da 
verdadeira afejgão mútua, da inibição de tendências egoisticas, da renúncia de bens e 

sacrificio às vezes da própria vida, não é senão fator de uma psicologia especial 

649 C A M ~ G O  carlos Alberto de. Estética Militar e Instituições Policjais. Revista A Força Policial. Polícia ~ i l i ~ ~ ~  do 
Estado de são Paulo, no 15, Jul/Set de 1996, p.58. 
' 5 0  COSTA, Alvaro ~ ~ ~ ~ i ~ ~ k  da. Crime Militar. RIO de Janeiro: Editora &O, 1979, p.26. 
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A estética militar, antepondo-se aos abusos no emprego do poder do Estado, acaba por tornar-se 

uma outra garantia dos direitos individuais dos cidadãos, ensinando o Coronel PM Carlos 

Alberto de Camargo651 que: 

"O policial fardado, situado na base da pirâmide hierárquica, tem, ao 

contrário do que ocorre nos demais órgãos da administração pública, o poder 

muito grande de intervir na vida do cidadãflsz. A ele cabe, distante da 

presença fisica do superior hierárquico, exercitar o poder de polícia, 

restringindo, dentro dos limites da lei, o uso abusivo da liberdade individual, 

em proveito do interesse coletivo. 

Esse policial tem o dever de agir, algumas vezes utilizando de necessária 

energia, em situações tensas, que requerem, muitas delas, ação imediata, 

quase reflexa, restringindo mesmo direitos individuais constitucionalmente 

protegidos. 

Diretamente proporcional ao poder que tem o policial fardado, é o risco 

potencial que corre a sociedade. decorrente do eventual mau uso por parte do 

po1jcial de sua competência decisdria, no desempenho do poder de polícia fora 

dos limites da lei ou em descumprimento às ordens e diretrizes dos superiores. 

O respeito à hierarquia e disciplina 6. portanto, muito mais necessário nas 

instituições policiais fardadas do que nos demais drgãos públicos, porque 

protegem o cidadão contra O mau uso do poder e do potencial de energia por 

parte do policial, violando os direitos individuais '1 

Não se pode conceber que uma instituição voltada Para o controle das relações sociais não seja 

estruturada dentro de padrões disciplinares, tendo sido esse fato alertado por 

O . W , ~ i l ~ ~ ~ 6 ~ 3 ,  decano da escola de criminologia e professor de administração de polícia da 

universidade da Califórnia: 

"Se deberá prestar atención a la disciplina, bienestar y capacitacidn de la 

fuerza policiaca. Es esencial mantener una disciplina eficaz para gobernar sus 

operaciones y lograr eficiente y satisfactoriamente 10s objetivos de la policia, 

'51 CAMARGO, Carlos A]berto de. Estética Militar e Instituições Policiais. Revista A Força Policial. Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, no 15, Jul/Set de 1996, p.71. 

A , s ~ u ~ p ç Ã o ,  Eduardo. 0 Estatuto Militar da Polícia de. Ordem Pública. R?'kta A Força Policial. Polícia Militar 
do Estado de são Paulo, no 9, jan./mar. de 1996, p. 111. ''Saliente-se que 0s Ministros da Primeira Turma do Colendo 
Supremo Tribunal Federal, ao prolatarem acórdão no dia 19 de setembro de 1975, a unanimidade, afirmaram no 
Recurso Extraordinário no 80.839-PR, ser o soldado de~olícial sempre fardado e armado, a cncarnacão 
mais presente e respeitada da autoridade do Estado. ': 
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Es uno de los instrumentos constructivos mas importantes para dirigir e 
mandar, com el h de eliminar deficiencias y evitar su desarollo. La discipliqa 

no es una forma de capacitacion. Una fuerza de polícia indisciplinada estA 

imcompletamente adiestrada, no como sequencia de que falte um programa 

forma] e de capacitación, sino porque 10s superiores no ensefian debidamente 
a sus subordinados, exigit!ndoles que se apeguem a Ias reglas y procedimentos 

., del departamento". 

Após discorrer sobre a necessária disciplina, demonstra que a falta desta gera inúmeros efeitos 

não desejados: 

"Una disciplina relajada, como resultado de no imponer medidas correctivas 

adecuadas, tiene malas consecuencias y menoscaba la eflcacia de la fuerza 

policíaca. Los miembros de una forza indisciplinada carecem de espírito de 

grupo; no tiene buen animo n i  actitud gallarda, muestran una actitud 

]ánguida y desalentada hacia su trabajo, hacla su superiores, hacia su 

departamento y hacia el publico. Toda ia fuerza policíaca y cada una de sus 

unidade adoleces entones de falta de direccion y de objetivo, 10s miembros 

incompletamente preparados no prestan atención a sus deberes y son 

culpable~ de violar reglamentos de1 departamento y de otras fiatas más sérias; 

nos respetem 10s derechos de1 público em general y, como grupo, tierem ias 

~aracteristicas de una chisma mas bien que de una fuerza organizada Ia 

fuerza indisciplinada carece de prestigio. El público tiene poca confianza en 

um departamento y en su direcion si só10 se apíican las medidas corretivas 

cuando eljefe se ve obligado e esta especilamnte cierto cuando un policia] 

es brutal, o sinverguenza, o acePta 'mordidas' (sobornos), o no guarda estricta 

imparcialidade, sino que tiem ~re'uicios y distingas contra algunas personas 

a causa de su raja, credo O posición social e economica I: 

O Coronel PM Eduardo ~ s s u m p ç ã o ~ ~ ~ ,  ex-comandante Geral da Polícia Militar do Estado de são 

Paulo, alefiou que ''a aventada supressão da investidura militar das milícias estaduais, podem 

ter certeza, traria a desordem interna a essas corPora~ões, e, na  sequência, o aumento 

desenfreado da corrupção e da violência '1 

4 

653 WILSO~J 0.w. ~ d ~ i ~ i ~ f r a c i o n  dela Policia. México; Editorial Limusa. 1974, p.475. 
'54 A ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ã ~ ,  ~ d ~ a ~ d o .  ~ ~ l e t i n l  Geral da Policia Militar do Estado de São Paulo, no 233, 08 de dezembro de i992. 



No mesmo sentido tem-se a importante manifestação do tenente-coronel PM Benedito Celso de 

Souza655 no sentido de que "sua hierarquia lhe dá a equilibrada ordenação das funções e Q 

definição de responsabilidade de cada um no cumprimento de missões, dentro e para a 

sociedade. A polícia militar não é hierarquizada e disciplinada por que é exceção, mas porque 
é organização bem constituída. Por isso, ela sobrevive como instituição, mesmo quando se tem, .- 

no organismo social, períodos em que predominam a falência dos valores éticos e morais, a 

proliferacão de desordem, a avalanche do desrespeito, a valorização da anarquia e a pregação 

do caos ". 

Foi, justamente, vislumbrando essa maior necessidade de controle sobre o profissional de 

polícia, que fez com que Sir Robert Peel organizasse militarmente a "Metropolitan PolicelW de 

Londres, a qual permanece no mesmo modelo até OS dias de hoje. Ressalte-se que o fato de ser 

militarizada, com sólida formação hierárquica e disciplinar, não lhe retira a eficiência 

mundialmente reconhecida. O mesmo fenômeno se repete nas centenas de outros organismos 

policiais do mundo que são militares ou estruturados de forma militarizada e, igualmente, são 

reconhecidos pela sua eficiência657. 

O Coronel p~ josé Francisco Profíci0~5~, ex-Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de 

São Paulo, lembra que o imperador Napoleão Bonaparte impôs aos estados vencidos o modelo 

policial francês de Gendarmerie, daí existindo no mundo, atualmente, mais de uma centena de 

- 
4 5  SOUZA, ~ ~ ~ ~ d i t ~  celso de. COPM em noticias. informativo do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, setembro de 1991, p.6. 
656 CORDEIRO, ~ i l ~ ~ ~  Fernando. investidura Militar - Instrumentos de Controle das Forças Policiais. &rista A 
Força Policial. Polícia Militar do Estado de  São Paulo, no 7, Jul/Set de 1995, P.23. "Bem por isso os agentes da 
Metropolitan Police, da Inglaterra. são formados no Peel Center - Metropolitan Police. Eles têm, ao certo o status 
de por questões de ordem histdricas. Pol!tlcas e sociais diante da realidade local. Mas, nem por 
isso, eles, para ser o que se denomina de Constable, ou sga, ~ollclal~uramentado, deixam de, após selecionados e 
aprovados, ingressar no 'Peel Center', de Hendont onde permanecem p o  quatro meses, militarmente organizados, 
inclusive nos seus deslocamentoS para instrução* nos quals Os respectlv~s.gru~os 0 faZem em impecável ordem 
Unida. isto 6, marchando como soldados, tudo a demonstrar que prestlglo do Primeiro dos 'Princípios de Peel'. 
ainda, subsiste na Inglaterra de h@. " 
657 BEATO FILHO, Cláudio C. Políticas Públicas de Segurança: Equidade. Eficiência e Accountability. ~ i ~ ~ ~ ~ f ~ ~ l  
em: <httD://ww~fundai.aov.br/docs/ea/~emi6f em 1~/7/02>. Acesso em: 10 de janeiro de 2002. "Na realidade, o 
ponto d i  desconforto e&relação a atual estrutura está na existência de uma força policial militar: uma poljcia 
militar não coaduna-se com a realidade democrática das sociedades modernas. Exposto dessa forma crua e sem 
Q ~ a l i f i ~ ~ ~ ó ~ ~ ,  o argumento não tem respaldo empirico: a Itália ainda dispõe dos Carabinieri, a Espanha da 
Guardia Civil, a França da Gendarmerie, e a Holanda da Rflkspolitie. verdade que O surgimento da po/icja 

moderna se deu através da retirada dos exércitos no combate ao crime, dado que 0 combate a criminaJidade exigia 
uma força repressiva mais especializada. Combater 0 crime não 6 0 mesmo que ir à guerra. Contudo isto não 
significou a de forças civis de manutenção da ordem Pública que, aliás, já existiam, e eram 
extremamente permeáveis ao mandonismo local. O que ocorreu foi uma engenharia institucional de construção de 

modelo guasj-militar de policiamento, ainda prevalecente em muitos Palses do mundo (Monkkonen, 1992. Lane, 
1980). segundo o qual o controle social coercitivopFa a ser exercido porespecialista~ em tratar com 0s conflitos e 
desvios da ordem industrial e urbana (Silver~ 1967). 

PROF~CIO, ~~~é Francisco Atividade Disciplinar e Penal Militar nas CorporaÇões Militares Estaduais. &\rista A 
Por@ policial. polícia Militar do  Estado de  sã0 Paulo, no 2, Abr/Jun de 1994, P. 



polícias estruturadas nesses moldes659, espalhadas por todos os continentes, lembrando-se os 

seguintes países: Austría, Bélgica, Suíça, Espanha, Itália, Turquia, Síria, Irã, Vietnã, Camboja, 

Laos, Argélia, Marrocos, Tunísia, Canadá, Argentina6'j0 e Brasil, além de tantos outros que seria 

tedioso aqui citá-los. 

.,. 
Reconhecido como uma potência econômica do mundo e berço da democracia, os EUA possuem 

organismos policiais extremamente bem equipados e rigidamente estruturados militarmente, 

inclusive, em diversos departamentos policiais, faz-se uso das designações militares, por 

exemplo, dos postos de majór, capitão, tenente e sargento. Ainda, a formação do policial 

americano ocorre em academias, sendo que a vida acadêmica é moldada militarmente, como 

frequentemente é visto nas séries de televisão. 

A maioria dos departamentos policiais americanos vêm valendo-se da opção de recrutar ex- 

militares das forças armadas para as carreiras policiais, uma vez que, assim procedendo, 

conscguc-sc arregiincntar um contingente que não apenas precnchc os requisitos mínimos de 

seleção da maioria dos departamentos, mas que também possui aqueles atributos e 

características favoráveis, que os identificam como candidatos preferenciais para a admissão 

como policiais. 0 major Michael I. Bumgarner6'j1 do corpo de polícia militar do exército dos 

EUA, em colaboração com o major general Eugene R. Croma~~ie,  da reserva do exército dos EUA 

e diretor-executivo da ~nternational Association of Chiefs of Police (IACP), identificam que 0s 

''militares deixando as forças armadas geralmente não têm antecedentes criminais, têm boa 

saúde, não têm histórico de USO de tdxico e estão em condições fj'sicas relativamente boas. 

Ademais, seu treinamento e experiência 0s põem em um contexto compatível com as 
necessidades da atjvidade policial. Militares deixam o serviço com um nível educacional muito 

superior à média e recebem treinamento em áreas comuns tanto as atividades militares, 

quanto poljciai.g, tais como comunicações, primeiros socorros e tiro. Mais importante, porém, 
6 que seu treinamento militar capacitou tais indivíduos a de~envolver aquelas características 

pessoais que 0s departamentos de polícia Procuram em seus policiais Ex-militares estão 

- -- 

Com efeito, lembra o coronel PM Milto11 Viana, em Proposta e!aborada à conlissão de estudos constitucionais 
(PMESP - 1986), que o modelo policial latino.6 das polícias mili.rizad?s, sendo que nos países europeus de cultura 
latina, encontramos polícias militarizadas CUJa investidura 6 adminls t ra t lva~nte  militar, tais como: Carabinieri, na 
Itália, guarda civil, na Espanha ( integra as forças armadas e guarda 0 clul?, guarda nacional republicana, em 
Portugal, Gendarmerie, na França, e, na Ainérica latina: carabineiros, no Chile, guarda civil, no Peru ( mesma 
sistemática espanhola), polícia nacional, na Bolívia e, finalmente, polícias militares, no Brasil. 
660 SERVILHA, Elson Roney et &i. Comissária: O Ciclo Completo de Policia. Monografia. Curso de Aperfeiçoamento 
de oficiais do Centro de ~ p ~ r f ~ i ç o a m e n t o  de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 1991. 
Descreve que das poljcias fardadas argentinas, a Polícia Federal. 13 declaradamente civil, embora pautada 
por orientações e caracterjsticas predominantemente milirares': 
661 BUMG-ER, ~ i ~ h ~ ~ l ~ .  Herdispara empregar. Revista A Força Policial. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
no  3, jul/set de i994, p. 33-34. Tradução de Antonio Erllesto de  Blttencourt Rodrigueç. Título original: Heroes for 
&re.J3ublicada no Boletim informativo The P0lice Chie6 da Internationa1 Association Chiefs of Police (IACP), 
Washington D.C., v.LX, no 4, abrilde 1993. 



acostumados a trabalhar em horário irregular, sob pressão, em locais de trabalho incomuns. 

Esses indivíduos disciplinados trabalham para o grupo e estão motivados para cumprir a 

missão, apesar dos obstáculos. Eles definiram prioridades e se adaptaram a situações 

cambiantes, através de suas vidas profissionais, muitos são capazes de negociar com 
diferentes segmentos da sociedade, j A  que estiveram expostos a muitos tipos de vida e .- 
ambientes''. 

.,' 

No mesmo trabalho662, OS autores citam a elaboração de um estudo realizado pelo centro de 

estudos do trabalho e recursos humanos da universidade de Temple que aponta no sentido de 

que 0s ex-militares alcançavam maior sucesso financeiro em suas carreiras civis, do que outros 
que possuíssem igual qualificação e educação. O estudo citou vários aspectos da experiência 

militar como sendo diretamente responsáveis por esses resultados. A principal razão referida 

eram as atitudes de trabalho que os ex-militares possuem, tais como autoconfiança, maturidade 

social e aceitação de autoridade legítima. 

Nesse sentido, o próprio departamento de polícia de Washington, adotando os princípios de 

Peel, no mês de outubro de 1993, decidiu militarizar O sistema de segurança pública local. Para 

isso, foi solicitado pela prefeitura um contingente inicial de 500 policiais militares para reforçar 

o efetivo de 4500 policiais da cidade. OS militares foram empregados no policiamento civil nas 

áreas com maiores índices de criminalidade. Diferentemente do Brasil, a militarizaqâo do 
combate ao crime foi alvo de elogios pelas associações civicas dos bairros pobres do setor 

nordeste da cidade, onde ocorre a maioria dos delitos.663 

Analisando todo esse espectro, 0 ~oronel  PM Alam da Silva Brandão664, em excelente 

monografia apresentada como término do curso superior de policia da Policia Militar do Estado 

de são Paulo, viu-se obrigado a afirmar que ''as polícias do mundo são em geral militares ou 

militarizadas ". 

Sob essa ótica de análise, não S ~ O  as policias militares que se encontram estruturadas de forma 

finica no mundo, mas sim as policias civis que são eminentemente civis e não estruturadas de 

forma militarizada, estas por uma estruturação bem definida dos graus hierárquicos e 

662 BUMGARNER. Herdis para empregar, P. 34. 
663 Jornal O Estado de  São Paulo, 25 de outubro de 1993, P.4. 
664 RRANDAO Alaor da Silva. Ensaio sobre Unifica~ão Policial. Monografia apresentada como requisito de conc.usão 
do curso de policia do Centro de Aperfelçoalllento de Estudos Supenores da Polícia Militar do &tado de 
São Paulo, SP, 1984, p.63. 
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com relações disciplinares muito frágeis entre os seus agentes. Ademais, não se pode afirmar 

que as polícias civis sejam de carreira porque, na verdade, elas são constituídas de diversds ', 

carreiras estanques que não se comunicam hierarquicamente e são, fragilmente, comandadas 

pela classe dos delegados de polícia que não possuem instrumentos eficazes de controle e 

disciplina-dos seus homens, principalmente na execução das atividades da polícia judiciária665. 

A par da eficiência demonstrada pela Polícia Militar, o saudoso Governador André Franco 

Montoro, um civilista convicto, asseverou que estava "admirado com a organização e nível do 

pessoal da Casa Militar e da confiança que seus serviços inspira - Olha, talvez a PM tenha sido 

a mais agradável surpresa no Governo!".666 

Violência pra tilcada pela Polici'a 

Adotando-se a concepção contratualista do Estado, idealizada por Hobbes e descrita por Darcy 
Azambuja667, 0s homens, em determinado momento histórico, para sobreviverem e 

progredirem, decidiram abrir mão da autotutela em nome de um ente que recebera a delegacão 

de poderes para monopolizar a violência e praticá-la em nome das pessoas, o qual foi chamado 

de Leviatã. 

Essa violência, definida como violência de direitos, caracteriza-se pelo exercício com a devida 

autorização legal, ou seja, na conceitua~áo de Nelton Henrique Monteiro Ledur668, '&a 

violência, todavia, caracteriza-se Por ser t?xercida com autorização legal, isto é, a violência 

praticada pelos agentes do Estado, em Seu nome, com autorização legal '; 

Aos órgãos policiais, agindo em nome do Estado e dotados do poder deste, incumbe a 

pacificação social, inclusive valendo-se do uso da força em determinados momentos e na 

-- 

665 VILHENA junia e m O R A ,  Maria Helena. I/iolência e SofriInento Psíquico na Policia civil do Rio de Janeiro. 
Revista Unidade. Brigada Militar do  Rio Grande do Sul, ano XVI, Out/Dez de 1998, no 36, p.21. "Se a l g ~ n s p ~ l i ~ ~ ~ ~ ~  
110s dizem que '99% da policia não presta: estes também dizem que o policial corrupto tem que 'apodrecer na 
prisão: mas 'falta vontade de mudar a polícia: Alguns delitos apontam-nos 0 seu estado de anomia e a 
necessidade de uma disciplina mais rgida, acompanhada Por uma mudança na prdprja legislacão. " 
666 RIBEIRO, josé Hamilton. 0 s  Três Segredos. São Paulo: Nossa Editora, 1987, P.134. 
~ ~ ~ A Z A M B U J A ,  D ~ ~ ~ ~ .  Teoria Geraldo Estado. Sã0 Paulo: Editora Globo, 33a e d i ç ã o , ~ ~ ~ ~ .  
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proporçao permitida pela lei, contorme pode ser controntado com o gratico que segue, 

elaborado pela Universidade de Illinois6@ e que demonstra o modelo de uso da força pela 

polícia. 

Univer sidade de Iliinois 
Centro de 'lreinmento da kblida 

Modelo do Uso da Força 

Figura 73 

Em siia piiblicaçáo denominada de Relatório AzuPm, a comissão de cidadania e direitos 

hmanos da assembféia íegislativa do Rio Grande do Sul traz a conceituação de violência policial 

Como sendo "toda e qualquer prdtica policial t-esponsdvel pela srrpressão arbitrdria de 

direitos* de qi1e-n qiier qtie seja. Um ~ ~ d a d e i r o  crime, bem entendido que, como todos 0s 

Verdadeiros crimes, implica sempre ~m ataque ao conjunto da sociedade pela violação 

Contiindente dos de convivência e civilidade qire a constitiiem. 

A dificiildade, reside e,m estabelecer O liame e,ntre onde a vi0l2ncia deixa de ser legal para ser 

. 
N* LEULJK, Nc]ton ~ ~ ~ n ~ ~ c  Montcim. Violência nas Abordagens f ' o ~ ~ s .  Revista Unidade. Brigada Mi]ihr do ~i~ 
Graiidc do sul, alio ~ ~ 1 1 1 ,  Jaii/Mar de 2000,1i0 44 P- 22- 
**9 MUNIZ, jaCqueline de oliveira. Ser policial é, sobretudo. uma . . razão de ser - Cultura e cotidiano da policia 

Rio de janeiro. Tese (Douto~amcnto em Ciências Sociais) - InStitUto Unl\rersitário de Pesquisas do fio de 



i 

É curioso que a percepção do uso da força pela polícia vem sendo interpretado em muitos 

momentos como atos de violência. De fato, intervenções tecnicamente corretas do ponto de vista 

legal e policial têm sido taxadas como atos de brutalidadepolicial. 
.- 

Na concepção formulada por Paulo Mesquita Neto671, dentre outras, existe uma concepção de 

violência ~olicial que se poderia chamar de jornalística, onde, do 'Iponto de vista jornalístico, da 

opinião pública, são frequentemente considerados atos de violência policial não apenas 0s 

usos ilegais e os ilegítimos, mas também e principalmente os usos irregulares, anormais, 

escandalosos ou chocantes da força flsica por policiais contra outras pessoas. Conquanto seja 

legal e legítimo, o uso da força flsica por policiais pode ser alvo de criticas e expressões de 

desaprovação por estar em desacordo com padrões de comportamento considerados regulares 

e normais pela opinião pública e pelos órgãos de Imprensa. l? o caso, por exemplo, da prática 

de organizar barreiras de policiais com armamento pesado para abordagem, revista e 

interrogatório das pessoas que passam por determinado lugar. Esta prática pode estar de 

acordo com a lei e as convenções da sociedade, mas pode ser considerada anormal pela 

opinião Embora seja menos difundida que as duas primeiras, com o crescimento da 

penetração dos meios de comunicação social na sociedade, a concepção jornalística passou a 

influenciar de maneira crescente OS debates públicos, O debate acadêmico e mesmo o 

comportamento dos juizes no julgamento da legalidade dos usos da força fisca pelos 

policiais". 

As organizações policiais, diante dessa incapacidade, se vêem numa situação bastante delicada 

de ter que adotar posturas em ambientes de incerteza e risco sem qualquer critério que as 

oriente. 

Sabe-se que não existe policia no mundo que deixe de fazer uso da força com o fim de preservar 

a comunidade, contudo, igualmente, têm-se ciêl'lcia de que a Policia como um todo, abusando 

dos seus poderes, causa dores e humilhaçóes totalmente df%~ecessárias e ilegais aos membros 

dessa comunidade. 

- 
671 MESQUITA NETO, paulo. A Violência Policial no Brasil: Abordagens Teóricas e Práticas de Controle. ~i,, de 
Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
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Não adianta extrair dos corpos policiais a sua estética militar pois a violência ainda se 

encontrará presente nessas corporações policiais. I 

Não adianta querer ser mais realista que o próprio rei, pois se é pacífico que as agências policiais 
,- 

brasileiras e do mundo são formadas por uma maioria de profissionais sérios e dedicados a bem 

servir a comunidade, igualmente também é verdadeiro o fato que muitos deles se valem da 

violência672 e, principalmente, da tortura, como ferramenta de atuação. 

Nesse momento vale a pena conferir a experiência vivenciada pelo Professor Assistente George 

L. Kirkham6n, da Escola de Criminologia da Universidade de Flórida que para testar aquilo que 

ensinava sobre a polícia, resolveu ingressar no Departamento de Polícia de Jacksonville, onde 

participou de todo treinamento policial e atuou como Patrulheiro, manifestando os seguintes 

relatos de vida: 

"De professor a policial. 

Um professor de criminologia sai da sua "torre de marfim" para 

fazer uma ronda e aprender coisas que sd a rua pode ensinar. 

Como professor de criminologia, tive problemas durante algum 

tempo, devido ao fato de que. como a maioria daqueles que 

escrevem iivros sobre assuntos policiais, eu nunca foi policial. 

contudo, alguns ekmentos da comunida de acadêmica norte- 

672 VIEIRA, Celso René. Treinamento Autdgeno - Uma A1ternaCiva.Conta a violência Policial. Monografia. Curso 
Superior de Polícia do Centro de Aperfeiçoamento de Esrudos SuP~nores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
1999, p.98-ioo. Fornece a seguinte classificação dos ~ollclals agressivos: 
"0 poljcjal violento é o mais agressivo de todos; desequilibrado psicologicamente. Na maioria das vezes que 
intervém em ocorrência policial utiliza força fisica desnecessária* efetua disparo de arma sem necessidade, agride 
presos indc fesos, espanca pessoas embriagadas1 agride atÉ mesmo deficientes fiscos, sem se importar, ou respeitar 
a dignidade humana. 
O policial truculento sempre tem uma ofensa na 'ponta da língua''; seus gestos podem ser desumanos; ao  
agredir uma pessoa, ignora O apelo do companheiro* demonstrando desc~nhecer OS princijlios éticos da nobre 
profissão po]jcjal-militar e o que ela preconiza. Acha que a farda que veste e a arma que usa lhe dão o direito 
Supremo de maltratar aspessoas, Com agressões e 
Opolicjal atrabjli&io 6 aquele que estd sempre de mau humor, com raiva, cheio de cdlera. É aquele ue sd v& as 
Sombras da vida e tem sempre uma atitude negativa diante dos evenfor. esbanjando pessimismo. 2 de poucas 
palavras, mas quando as diz são estas amargas. 
O policial prepotente é outro exemplo de mau profissiofal. Acha que sabe tudo, está acima de todos e se julga 
dono da verdade e do destino das pessoas. Pratica a OPressao e a tirania. Abusa do poder de polícia, 

- - 

de forma ilegal e arbitrária. 
0 policial arrogante 6 insolente e atrevido. Quando se dirige a uma pessoa, parece um soberano tratando 
com um súdjto. Djmjnuj a jmportâncla dos Outros e se c~nsldera 0 dono absoluto da verdade: todos estão errados, 
exceto ele, autoridade, está certo. 
Por fim, temos o poljcjal propriamente arbjtrdrjo. Este arbitra de acordo com sua vontade e contra a lei. 
Julga-se no direito de decidir sobre OS problemas dos outros. Ele é ojuiz. 0 carrasco e 0 executor. Aplica a pena e a 
executa, batendo, torturando e matando. É O todo poderoso, soberano " 



americana, tal como eu, foram muitas vezes demasiado 
precipitados ao apontar erros da nossa polícia. Dos incidentes que 

lemos nos jornais, formamos imagens estereotipadas, como as do 

policial violento, racista, venal ou incorreto. O que não vemos são 

os milhares de dedicados agentes da polícia, homens e mulheres, 
lutando e resolvendo problemas difíceis para preservar nossa 

. sociedade e aquilo que nos é mais caro. [. . .I Entraria para a polícia e 

assim iria testar a exatidão daquilo que vinha ensinando. [...I Eles 

concordaram, mas puseram também a condição de que eu deveria 
primeiro preencher os mesmos requisitos exigidos a qualquer outro 

candidato a policial: uma investigação completa ao caráter, exame 

físico e os mesmos programas de treinamento. L...]. O maior 

obstrEculo foram as 280 horas de treinamento estabelecidas por lei. 

Durante quatro meses ( quatro horas por noite e cinco noites por 

semana), depois das tarefas de ensino tedrico, eu aprendia como 

utilizar uma arma, como aproximar-se de um edifício na escuridão, 

como interrogar suspeitos, investigar acidentes de trânsito e 

recolher impressões digitais. Por vezes, B noite, quando regressava 
a casa depois de horas de treinamento de luta de defesa pessoal, 

com os músculos cansados, pensava que estava precisando era de 

exame de sanidade mental por ter-me metido naquilo. Finalmente, 

vejo a graduação e, com ela, o que viria a ser a mais compensadora 

experiência da minha vida. 

Ao escrever este artigo, já completei mais de 100 rondas como 

agente iniciado, e tantas coisas aconteceram no  espaco de seis 

meses que jamais voltarei a ser a mesma pessoa. r...]. Com meu 
colega de patrulha, fui destacado para um bar, onde havia 

distúrbios, no centro da zona comercial da cidade. [...I. O homem 

me encarou esgazeado e incrédulo, com os olhos raiados de sangue. 

cambaleou para mim e me deu um empurrão no  ombro. Antes que 

tivesse tempo de me recuperar, chocou-se de novo comigo. r...]. 
Como professor universitdrio, eu estava habituado a ser tratado 

com respeito e deferência e, de certo modo, presumia que isso iria 

assim em minhas novas funções. Agora, porém, estava 

aprendendo que meu distintivo e uniforme, longe de me protegerem 

do desrespeito, em muitas vezes atuavam como um 'imã' atraindo 

jndjvíduoS que odiavam 0 que eu representava. [...I. Cheguei à 

conclusão de que existe um abismo entre a forma, como eu, sentado 

calmamente no meu gabinete no  ar-condicionado, conversava com 

ladrão ou o assaltante a mão armada, e a maneira como 0s 

673 ~ R K H A M ,  G~~~~~ L. De professor a Policíal. Revista A Força policial, Policia Militar do Estado de São Paulo, 
4,OutIDez de 1994, p.23-29. 



patrulheiros encontram esses homens - quando eles estão violentos, 

histéricos ou desesperados. Esses agressores, que anteriormente 
me pareciam tão inocentes, inofensivos e arrependidos depois do 

crime cometido, agora, como agente da polícia, eu os encarava pela 

primeira vez como uma ameaça à minha segurança pessoal e à da 
.- nossa própria sociedade. [...I. Em breve, comecei a sentir os efeitos 

. daquela tensão diziria a que estava sujeito. Fiquei doente e cansado 

de ser ofendido e atacado por criminosos que depois seriam quase 

sempre julgados por juizes benevolentes e por jurados dispostos a 

concederem aos delinquentes uma 'nova oportunidadef. Como 

professor de criminologia, eu dispunha do tempo que queria para 
tomar decisões difíceis. Como policial, no  entanto, era forçado a 

fazer escolhas criticas em questão de segundos (prender ou não 

prender, perseguir ou não perseguir), sempre com a incômoda 

incerteza de que outros, aqueles que tinham tempo para analisar e 

pensar, estariam prontos para julgar e condenar aquilo que eu 

fizera ou aquilo que não tinha feito. r...]. Até então, estivera 

afastado de toda espécie de miséria humana que faz parte do dia-a- 

dia da vida de um policial. [...I. Muitas vezes perguntara a mim 
~ ~ d p r i o :  %r que um homem quer ser p~licial?~. Ninguém estA 

interessado em dar conselhos a uma família com problemas às três 

da madrugada de um domingo, ou entrar às escuras num edifício 

que foi assaltado, ou em presenciar dia após dia a pobreza, OS 

desequilíbrios mentais. as tragédias humanas. O que faz um 
suportar o desrespeito, as restrições legais, as  longas horas 

de ~erv iço  com baixo salário, 0 risco de ser assassinado ou ferido? 

A única resposta que posso dar é baseada apenas na minha curta 

experiência como policial. Todas as noites eu voltara para casa com 

um ~entirnento de satisfação e de ter contribuído com algo para a 

sociedade - coisa que mmhurna outra tarefa m e  tinha dado até 

então. 

~ o d o  agente da policia deve compreender que sua aptidão para 

fazer cumprir a lei, com a autoridade que ele representa, é a única 

'pontef entre a civilização e o submundo dos fora da lei. De certo 

modo, essa convicção faz com que todo 0 resto (O desrespeito, o 
os aborrecimentos) mereça que se façam quaisquer 

sacrifícios. " 

Embora a geral seja errada, O uso sistemático da tortura como procedimento policial 

na atualidade ganhou maior visibilidade, mormente se encontrar O Brasil em um período de 
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restauração do estado democrático, o que possibilita uma discussão ampla sobre as questões que 

afligem os cidadãos, muito especialmente, aquelas que vilipendiam os direitos individuais, como 

é o caso da violência policial. 

_- 
O controle da violência ilegal praticada pelas polícias é fundamental para que se complete e se 

consolide o processo democrático brasileiro, rumo a uma sociedade justa e que tenha no estado 

o maior garantidor dos direitos fundamentais de qualquer ser humano. 

Claramente, a prática de torturas, agressões e ameaças contras as pessoas não constitui um 

desvio eventual e esporádico da ação policial. Trata-se, antes de tudo, de um comportamento 

ainda enraizado e, de certa forma, de uma política institucionalizada, especialmente na atuação 

da polícia civil, que faz do uso sistemático da tortura, prática corriqueira de investigação 

policia1674. 

Em artigo publicado, Maria Vitória B e n e v i d e ~ ~ ~ ~  faz uma interessante análise das justificativas 

apresentadas por policiais civis para a adoção da tortura como método corriqueiro de trabalho 

dentro das unidades policiais civis: 

motivo para justificar a tortura (considerada necessãria, e mesmo 

inevitável) é de 'ordem técnica': trata-se de maximizar a eficácia dos 

interrogatdrios. As informações só seriam obtidas com emprego da violência 

física e da exploração do medo." 

A tortura, como de i n v e s t i g a ~ ã o ~ ~ ~ ~  15 defendida em vista de sua incontestável eficácia, 

traduzida na expressão "bandido só fala no pau': Segundo 0s relatos obtidos, qualquer outro 

- 
674 para maiores informações verificar: Revista Veja. O Poder da Pauleira e do Choque, 01 de novembro de  1995, 
p.28-35 e Revista Época, Pauladas Oficiais, Tito Montenegros no 215, 1 de julho de 2002, p.50. ~ m b ~ ~  
retratam que a tortura ainda 6 prática comum nas Delegacias de Polícia do País. 
675 BENEVIDES, Maria Vitória. A jusffflca~áo da tortura: a eficdcia, a PuniÇáo e €i ~r0teÇá0: Re\ista da Ordem do 
Advogados do ~i~ de Janeiro, no 22, Edição Especial dedicada a0 terna A Instituição Policial. 
676 ~ 0 ~ 0 ,  cassiano Ricardo Martines. A Anistia Internacional e as Wola~Ões de Direitos Humanos no Brasil.  ti^^ 
baseado na tese de doutorado Anistia Internacional: Roteiros da Cidadania em Construção, defendida no Programa 
de Pós-gradukção em Ciências Sociais da PUC-SP. Disponível em: <wwww -anistiadoo. Acesso em: 13 de dezembro de 2002. 
' ' N ~  que diz respeito à tortura, ela segue sendo prática costumeira e,generalizada, sendo rarissimos 0s casos de 
punição para esse crime. A tortura pode acontecer logo no ato d a  prisão e no caminho à delegacia. Ela costuma 
acontecer nas delegacias, principalmente no ProCesso de invatlga90, onde se sabe (inclusive com matérias 
Jornalísticas a respeito) que a tortura é metodo largamente utilizado para obtenção de confissões e informações. 
âmbito das instituições carcerárias (para adu!tos - homens e mulheres - e Para menora), a tortura segue sendo 
prática cotidiana, o que é pelas péssimas condlçoes carcerárias. A quantidade de denúncias recebidas pela 
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método significaria perda de tempo ou ingenuidade, sendo que impera uma uma lógica 

invertida de investigação por trás deste método que se consubstancia em fazer um 

interrogatório render o máximo, extraindo-se do criminoso todas as informações que ele possua 
não apenas do crime pelo qual foi preso, mas de outros possíveis crimes e suas ramificações. Na 

expressão .- de um delegado de polícia entrevistado pela autorabn: 

"Um indivíduo é preso e levado pra delegacia, ele tem que ser trabalhado. N& 

sabemos que ele cometeu um assalto, mas eu pergunto, ele está há cinco anos 

na  rua, será que praticou sd um? E OS outros que eu  tenho certeza que ele 

praticou, como C que eu faço pra ele m e  contar? I...] Tem uma quadrilha presa 

comigo, que é uma das maiores quadrilhas destes últimos tempos; estes 

indivíduos já m e  confessaram cerca de 50 e poucos crimes; eu acho que já está 

bom, não tenho bola de cristal, mas  a gente vai espremendo, é como fruta, você 

vai tirando o caldo, todo o caldo, mas  você náo  sabe o que Bcou, você vê o 

bagaço mas sempre fica um caldinho lá dentro, não  fica? Esse o ladrão leva 

pro túmulo". "8 

Túlio Kahn679, juntamente com Oscar Vilhena Vieira e Renata Bandeira Machado, ao analisarem 

a atuação do Governo Fernando Henrique na área dos Direitos Humanos, declaram que 

heranca d e  práticas anteriores ao regime autoritário e a permanência  e continuidade d e  boa 

parte dos funcionL.lrios subalternos nas polícias civil e mil i tar ,  acostumados com a impunidade  

de outrora impediram a erradicação da tortura no país. Além disso, as policias carecem d e  

AI, nesse sentido, demandou um relatbrio, publicado em j u ~ h o  de 1999, chamado Aqui Ninguém Dorme Sossegado, 
fruto de visitas, em 1998, de investigadores da organ!za,Po em 33 instituições penais de 10 Estados. A seguinte 
colocação sintetiza unia realidade que todo cidadão brasileiro sabe pela observação iio cotidiano: 
2 tortura é nas delegacias policiais brasileiras. A P~lfcia- Civil recorre rotineiramente A tortura e aos maus- 
tratos para obter confissões. Espancamentos e intimidaçao sao também empregados nas instituições penais e 
delegacias como recurso para controlar Um mímero crescente de detentos. O próprio sistema proporciona escassa 
proteção aos presos que denunciam violações sérias dos direitos humanos. " (Anistia Internacional. Aqui ninguém 
dorme sossegado, p. i.). 

- 

* VILHENA, Junia e ZAMORA, Maria Helena. Violência e Sofrimento Psiguico na Policia civil do ~ i o  de Janeiro. 
Revista Uiiidade, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ano XVI, Out/Dez de 1998, no 36, p.17-18. Narram o 
depoimento prestado por um Delegado de Policia a respeito da violência da policia: 
2 violência da polícia, segundo um dos delegados entrevisFdos* que chamaremos de Fabrício, depende dos 
diferentes tipos de crjme. Assim, quando ele prende um ladra0 que rouba pela primeira vez o que djovem, ele 
conversa longamente e o separa dos que vivem do crime. Na verdade, não acha que seja necessário prender por 
pequenos delitos, porque " a cadeia não recupera ninguém. ': 
Segundo ~ ~ b ~ j ~ i ~ ,  a é parte de unl sistema injusto, classlsta e racista que serve para condenar 0s bandidos 
pobres, geralmente nqros,  deixando que 0s delinquentes poderosos atuem livrenlente. NOS delinquentes /niciantes 
ele não bate, por não querer ser responsável por mais revolta em uma pessoa que talvez sd tivesse agido movido 
Pela necessidide. 
Perguntado se é mesmo bater nos presos. ele fala que depende do crime. Com relação ao estupro, 
podemos dizer que sua declaração sobre O destino que deve ser dado 0 criminoso é praticamente uma unanimidade: 
tortura ou morte, podendo acontecer no ato de prender. de interrogar OU através da omissão da poljcja, 
permitindo, na celas das delegacias ou posteriormente. nas penitenciárias. que qualquer abuso seja perpetrado. * 
678 BENEVIDES, Maria Vitória. A justificação da tortura: a eficácia, a punição e a jIroteção: Revista da Ordem do 
Advogados do ~i~ de Jaileiro, no 22, Edição Especial dedicada ao tana  A Instituição Policial, p. 250-251. 
679 KAHN, ~ ú l i ~  et alli. 0s Direitos Humanos no Brasil durante 0s anos 90. Disponível em: 
~~ww.coniunturacrjmina~,com.br/b~letin~/dh90.ht~~. - Acesso em: ig de julho d e  2002. 



uma estrutura que propicie uma investigação calcada em métodos científicos, sendo a tortura 

utilizada por vezes como método primitivo de investigação, a fim de dar respostas a sociedade, 

que exige eficácia na atuação da polícia. A polícia civil utiliza-se ainda de métodos violentos 

especialmente na investigação dos crimes contra a propriedade, persistindo em ignorar os 

parâmetros legais. Suspeitos de origem humilde e com passagens anteriores pela polícia .- 
sofrem, por vezes, maus-tratos por parte da polícia, durante os interrogatórios. Os maus 

tratos são praticados para extrair informações e confissões forçadas ou ainda como forma de 

punição, e muitas vezes como forma de extorsão econômica. " 

Guaracy Mingardi680 que, em meados do ano de 1985, como forma de conhecer profundamente 

a estrutura policial e elaborar sua dissertação de mestrado, permaneceu por quase dois anos 

como Investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, relata no seu livro Tiras, Gansos e 

Trutas - Cotidiano e Reforma na Polícia Civil, O contato que manteve com a cadeia de 

corrupção e tortura praticada em delegacias, principalmente da periferia do Município de são 

Paulo, de onde foi retirado o trecho abaixo: 

"SEGUNDO A TO: O PA U 

No DP existem algumas regras sobre quem pendurar, percebidas 
com relativa facilidade por qualquer pessoa que permanecer algum 
tempo no meio. Embora alguns policiais partidários da violência 

não as sigam, batendo em todos os presos, esses são os que têm 

maiores problemas com a justiça, terminando por serem 

As regras sobre quem vai para o pau, e como aplicar a 

tortura, são as seguintes: 

a) maneira correta de se tirar serviços de um preso é o pau-de- 

arara. AS outras deixam marcas. Na Academia de Polícia u m  

delegado, titular de seu distrito, explicou que a maneira mais 
segura era enrolar pedaços de cobertor nos pulsos do preso antes 

de p e n d ~ r á - l ~ ,  assim não ficariam marcas. 0 desenrolar da 

pesquisa mostrou que essa era realmente a técnica empregada. Um 

preso tratado dessa forma não apresenta marcas num exame 
médico legal. O uso ou não da máquina de choques Aca por conta de 

7quem conduz o interrogatdrio. No interior do estado o sistema é 

praticamente o mesmo, segundo um dos policiais entrevistados: 

+ 

680 MINGARDI G ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Tiras, Gansos c Trutas - Cotidiano e Reforma na Polícia Civil São Paulo: Editora Página 
Aberta, ia edição, 1992, p.55-57. 



'O ladrão vai para o pau. Ele tem sempre alguma coisa que 

confessar. Presume-se que ele é mais culpado do que é na verdade. 
Isso épresunção absoluta ... Então, pegou ladrão, épara opau. 

[...I Uma bela maquininha de choque, a Catarina, funcionava 

_- bastante I 

. 6) pessoas de posição- social e não-fichadas não devem ser 

Nesse caso não  interessa a culpabilidade ou não do 

indivíduo. Desde que ele se enquadre nas  duas categorias ele pode 

se considerar relativamente seguro. Uma sd as vezes é insuficiente. 

O motivo da primeira exclusão é evidente, é perigoso agir assim 

com pessoas que têm acesso a políticos, autoridades judicidrias, 

etc. Sobre os não-possuidores de ficha criminal o delegado já citado 

recomendou em outra aula na  Academia de Polícia: 

'sd pendurar vagabundo, nao primário. Nesse caso dar uns 

choquinhos no  tornozelo. Aconteceu alguma coisa com primário, tá 

no veneno. ' 

Paixao apresenta resultados semelhantes. Segundo ele, 'o virgem 

nem precisa pendurar, dã O serviço logo. ' 

c) criminoso com dinheiro não apanha. O meio de não apanhar é 

fazer um acerto antes. Na gíria policial, é pagar o pau. Alguns 

pagam logo de cara, outros relutam u m  pouco, são pendurados, e 

depois fazem 0 acerto. 0s que dificilmente apanham são 0s  

estel ionatári~~, 0s autores de crimes do colarinho branco: 

IQuem apanha é pobre, colarinho branco não apanha, faz acerto. ' 

Essa afirmação d confirmada por u m  caso observado durante a 

pesquisa de campo. Um estelionatArio, detido para facilitar o 

acerto, infelizmente estava com prisão decretada pela justiqa por 

agressbo. Digo infelizmente Porque isso atrapalhou os planos do 

delegado que 0 deteve, que era de solts-lo apds receber uma 

determinada quantia. Com a prisão decretada ele não teve outra 

senão enjaular 0 criminoso pelo tempo determinado 

pelo juiz. Para amenizar a vida atrás das grades, o esteIionatãrío 

pagou um pouco mais do que pretendia, em compensação teve 

direito B visita conjugal, tanto da esposa Como da amante, usando 

para isso a sala reservada ao  delegado de plantão. Também obteve 

a oportunidade de jantar fora acompanhado de um ou mais 

delegados. Ao contrário do que ocorreria com um ladrão, ninguém 
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encostou a mão nele, nem se exigiu que assinasse qualquer 

conflssã o. 
1 

O ladrão, ao contrário, vai para o pau-de-arara logo de cara. A 
maioria, mesmo tendo dinheiro, tem de demonstrar coragem para 

.- Impressionar os colegas de cadeia. Nesse caso o ladrão apanha 

antes de confessar, por necessidade de manter seu status. Além 

disso, existe outra razãopela qual ele deve ser pendurado. Muitos 

policiais acreditam que se um ladrão está disposto a confessar 
cinco crimes sem ter sido torturado, é porque com a tortura vai 

revelar umas vinte broncas. Outra máxima colhida na sala de aula 

foi: 

'Se deve evitar ao máximo pendurar, mas assaltante só solta o 
serviço assim '. " 

Pesquisa elaborada no Estado do Rio de Janeiro68i, com mulheres68a que estão cumprindo pena 
no sistema ~risional, cadeias públicas e delegacias de polícia, constatou que 355 delas, ou 68% 

das entrevistadas, afirmaram ter sofrido n~aus-tratos por parte dos policiais, seja na Polícia 

Civil, Militar ou ~ederal ,  sendo que desse total: 

- 249 (70~3%) teriam sido espancadas; 

- 50 (14,1%) teriam recebido choques elétricos; 

- 298 (83,9) teriam sido xingadas e humilhadas; 

- 38 (10,7) teriam sido abusadas sexualmente; 

- 189 (~3~2%) teriam sofrido ameaças de morte; 

- 52 (14~7%) teriam sofrido afogamento; 

- 189 (53,2%) teriam sofrido tentativa de suborno; e 

681 MUSUMECI, Bárbara. Mulher e Violência no Sistema. de Justiça Criminal. Centro de Estudos de Segurança e 
Cidadania. universidade Cândido Mendes. Revista do Instituto de Trabalho e Sociedade, ano i, no 2, RJ. Disponivel 
em:< m.ed >. Acesso em: 17 de setembro de 2002. 
682 hn2e roubava e se ~ms t i tu fa  Com turistas em Copaabana. 
Aprendeu a roubar até de policiais e foi presa mais de cinco vezes. Passou pela Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, mais de três vezes, pelo Juizado da Infância e % Adolycência e esteve recolhida mais de três vezes em 
abrigos. A última vez em que foi presa tinha roubado 275 anel% P0.m apareceram cinco diante do juiz, 0s demais 
desapareceram na Delegacia. 0 s  policiais a espancaram na Delegacia ao Ponto de  ela perder seus dentes e, ainda, lhe 
pediram, R $ . ~ ~ , ~ ~  como suborno. Tem problema de álccol e droga na família e cheira cola de sapateiro desde 
lnenina. 
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- 189 (53,2%) trv-iiim <~xpcrimeiitndo oiitrns formas dr rnnris irairis, rorno srifor:iqno <.o111 d<- 
saco plástico, agressão fisica, n>ubo, tortura psicolhgica, negligência e outras ameaças. 

Figura 74 

relatóios6R4 anuais, semestrais e trimestrais elahorados pela Ouvidoria da Polícia do Estado de 

são Paulo68i, a partir das denúiicias recebidas e das informações prestadas pelas próprias 

683 JORNAI, O ESTADO DE SÃO PAUI,O. Sob 0 telhado da Febem, alspeitas de torhrm, 15 de de7pmbro de 2002, 
caderno cidades, p . ~ 6  Imagem de adolescente que se encontrnva internado na antiga IJnidade de Pawlheim (ia 
 REM - desativada em março d e  2002 - que tena sido vitima de atas de tortilra. Em agosto de 2002, a Justip 
<l<.r,.rtoii I , r i s ~ O  ,,rc,.rlitiv;i (I(, 14 ~iioiiitorcs dessa 1Jiiidade por forinago de c~iiadrillin r tortiirn, sriido (,,,c 1 0  

<~ricoiitraiii-sr foi ig idis .  
~4 OUVII>OKIA 1 1 ~  POI,~C'IA liS'I'AI)O 1)1{ sÃO 1'AIrr.O. 1)ados extraidos dos  relat6riciS <ic, pr(3t;iS5() (ic coiitas 

anuais de 2000 e além do  wlaiório do  1' serllestre do ano de 2002. Dis~mr~íveI t.111: ~ } ~ t t ~ , : ~ I U , l ) l u . ~ ~ I , l ) i ( i O r i n -  
policia~pAqou.br>. Acesso em: 15 de outubro de 2002. 
68TAOuvidona da polícia do Estado de São Paulo foi 0 primeiro 0 Órgão de ombudsman da seguranp pública no 
Brasil. cnado através do decreto estadual no 39.900, de 1 de Janeiro de 1995, foi posteriormente institucionalizada 



Figura 75 

pela lei complellientar estadual no 826, de 20 de Junho de  1997, c0111 a fu1l@o de ser O principal porta-voz da 
pol,ulaçãO enl atas irregulares ~>raticados por policiais civis e nlilitares. A iloiileação do Ou\~idoi é feita pelo 
~ ~ \ . ~ , . ~ , ~ d ~ ~  do fistado, a partir d c  unia lista tríplice clal)orada liclo collsclllo cstadiial dc dcfcsa dos dirritoa da pcsqoa 
~iiliilaila ( ~ ~ ~ , d ~ ~ , ~ ) ,  pain 11111 iiiaiidato de dois alios, selido 1)erillitida llilia ílilica r~coiidoq50. Maiores iilfc)i.liiaCõcs 
dispoliíveis ciii: < ~ , . \ . , r ~ , 7 . 0 ~ i \ ~ i d o ~ i a - p o l i ~ i a . ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ > ~  

Total dc denúncias 364 i979 1846 3736 4663 4749 2637- 

1997 1996 Ano - 1995 1998 1999 2000 2001 
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DENUNCIAS RECEBIDAS NA OUVIDORIA 2001 .. 1 gdp i ..FNyly~ - 

. , 

Natureza da Denúncia 

I IOMIC~DIO COMl'iTIDO POR 
POLICIAL 
INFIUÇÃO DISCIPLINAR 
QUALIDADE NO ATENDIMENTO 
ABUSO DE AUTORIDADE - _ .._. - _ _  "<_____ ---- -- 
l~l<I-;VAl<ICA(;AO 

w 

AGRESSAO 
SOLIC. DE INTERV. EM PONTO DE 
DROGAS 
lJAI,'I'I\ 1301,TCIAM17NT0 
AMEAÇA 
TRÁFICO DE DROGAS C/ PART. DE 
POLICIAL 
ESPANCAMENTO/TORTURA 
co~cussÂo 
COMUNICAÇÃO DE CRIME 
TENTATIVA DE HOMICIDIO POR 
YOLICIAL 
NEGIJGENCIA 
co l i l<u~ ' çÁO 
PECULATO 
ROUBO DE CARGA COM P A U .  DE 
POLICIAL 
I~NRIQuEcIMENTO IIAICITO 
I;I\CILITAÇÃO DDE FUGA 
ESTELIONATO 
MAUS  TOS 
OUTROS 
TOTAL 

PC 

45 

115 
109 
82 
83 
39 

95 
2 

31 

50 

49 
45 
45 

11 

36 
22 

10 

12 

8 
6 
o 
1 

179 
1075 

PM 

429 

197 
91 
76 
:3 1 
69 

o 

0 4 
43 

23 

17 
14 
10 

44 

7 
7 

15 

2 

2 

O 

3 
o 

302 
1476 

PM/PC 

7 

4 
7 

13 - - 
3 
2 

2 

o 
2 

2 

7 
3 
6 

1 

1 

3 
O 

4 
1 

O 

o 
o 
8 

75 

SPT 

O 

4 
1 

O 

O 

O 

o 

O 

O 

o 

O 
o 
o 

o 
O 

1 

O 

o 
o 
O 

o 
O 

5 
11 

TOTAL 

481 

320 
208 
170 
117 
110 

97 

O G 
76 

75 

7 3  
62 
61 

5 6  

44 
33 
25 

18 

11 
6 
3 
1 

494 
2 6 3 7  
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Efetivo das Policias em 31.03,2000 
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PM 
'pc 2 ~ ; : ~  r ~ : , ~ ~ ~ ~ % ~ w +  'I p b l ~  - i $ t ~  i 

TOTAL 

CASOS PRIORITARIOS EM DESTAQUE NA OUVIDORIA DA P O L ~ C I A ~ ~ ~  

2911 

604;x$-<Qg@$9$31&m; 
3515 

"PROTOCOLO: 2129/01 

.- , , $ F  . .,*,, *> ** diferenqa e&re a; ~ " n i i . 6 ~ 4  ~ ? $ l i b i : ~ ~ ~ $ i ~ i d o s  se  deve ao0fa& de ,q'tiehcu$$ $gi!,{ii'sif&&+ 1 

mais de uma puiii<;Zo , , ,  , . . i x i  b , 

DA TA DOS FA TOS: INDETERMINADA 

DA TA DA DENUNCIA NA OUVIDORIA: 13 DE DEZEMBRO DE 2001 

DENUNCIANTE: EX OFFICIO 

FATOS: Foi veiculada por Uma IYde de televisão da Capital uma gravacão na qual 
policiais civis do DENARC aparecem supostamente negociando com usuários de drogas 
da região conlo "Cracolândia': na Capital. Segundo testemunhas, os policiais 

686 AO se interpretar 0s gráficos, pode-se perceber que, enlbora tendo a polícia civil um efetivo de menos do q,ie a 
metade do efetivo da polícia militar (PM - 82507 e PC - 37011), 0s policiais civis numericamente e estatisticamente 
cometem quase que dois terços do total dos delitos de tortura (PM - 190 e PC - 376, no período de 1995-2001), 
podendo ser confirmado o fato de que não é 0 status militar que leva 0 policial a ser violento. Ademais, \<slumbra-se 
clile a niilitar é rigorosa na investigação e puniçao dos policiais torturadores, seja na esfera adnliiiistrativn 
ou esfera pellal, coiifori~~c sc vei ilic;i pelo grbfico de resullio dris puiiiçõcs aplicadas. 
"7 casos pi ior i l~r im de aios dc lartiir;\ coiectidos por policiais extraídos dos Relatúrios Aiiuais de I~i.rslaqQu de 
< 7 < , l , l , r s  d,, ,--,,\.i<loii,, Poiíri:, do Rst:ido d r  S.70 Pfilllo, dos anos  d c  2001  r 2 0 0 0 .  Dis,roli[\,t.l 
~h~~o;//www~oovjdorjaa40]i~~~a~~,~0~.br>. Acesso em: 15 outubro de 2002. 



traficavam entorpecentes e exigiam propinas, obrigando viciados a vender a droga sob 
ameaças de espancamentos. As mesmas táticas seriam usadaspara forçar mulheres a s;e 
prostituir. A denúncia informa ainda que os policiais torturavam e espancavam todos os 
que se recusassem a participar do esquema montado. 

PROTOCOLO 520/2001 

DATA DOS FATOS: 30 DE DEZEMBRO DE 2000 

DATA DA DENUNCIA NA OUVIDORIA: 16 DE FEVEREIRO DE 2001 

DENUNCIANTE: PODER JUDICIARIO 

VÍTIMAS: R.G.S. eE.B.F. 

FATOS: O Poder Judiciário de São Bernardo do Campo encaminhou a Ouvidoria 
denúncia de tortura de dois presos da Cadeia Pública daquela cidade, que teria sido 
praticada por policiais do GARRA, encarregados de vistoriar o setor de segurança do 
local - ou o ''seguro'', onde ficam os presos em risco de vida. 

PROTOCOLO 2109/2001 

DA TA DOS FA TOS: INDETERMINADA 

DENUNCIANTE: EX OFFICIO E DEPUTADO ESTADUAL RENA TO S I M ~ E S  

V~TIMAS: A.D., F.M.C., G.M.S. e a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

FATOS: A Ouvidoria foi informada que três jovens, presos como suspeitos de 
envolvimento no homicídio do Prefeito de Campinas, ao serem soltos teriam denunciado 
que foram torturados para confessar a autoria do crime. Posteriormente, a Ouvidoria 
recebeu denúncia feita pelo Deputado Renato Simões, em nome da Comissão criada para 
acompanhar o Inquérito instaurado para apurar o homicídio do Prefeito, versando 
sobre uma série de irregularidades que estariam sendo praticadas na condução do 
procedimento. A denúncia solicitava o acompanhamento da instrução do Inquérito pela 
Ouvidoria. 

Prot. 1687/98 - 

DA TA DOS FA TOS: 06 DE MA I 0  DE 1998. 

DA TA DA DENUNCIA A OUVIDORIA : 27 DE JULHO DE 1998. 



DENUNCIANTE: VARA DISTRITAL DE SA LES~POLIS-  COMA RCA DE SANTA 
BARBARA. 

FATOS: Na data dos fatos, por volta das 21:30 horas, as vítimas CL e R. KN.  foram 
interceptadas por policiais militares e colocadas em uma viatura na Rua Expedito José 
Francisco de Melo no munic@io de Salesópolis, fato este testemunhado por diversas 
pessoas. Dias depois, os corpos foram encontrados em uma ribanceira situada na 
Estrada da Pefrobrás Km25, munic@io de' Paraibuna, apresentando marcas inegáveis 
de tortura, praticada com requintes de crueldade, com hematomas, escoriações nos 
pulsos, marcas no pescoço, sinais de asfixia, ausência de dentes prova velnlente retirados 
por ação traumática, presença de grande quantidade de sangue e zonas de 
chamuscamento na face. 

Prot. 544/98 - 

DA TA DO FATO: 13 DE OUTUBRO DE 1997 

DATA DA DENÚNCIA: 6 DE MARCO DE 1998 

DENUNCIANTE: FAMILIARES DA VÍTIMA 

FATOS: A vítima O.S.F., que estava há oito meses preso no DEPA TRI, condenado à 
revelia por roubo, morreu em conseqüência de uma sessão de torturas praticada por 
policiais civis. Segundo 0s familiares, no dia 10 de outubro O.S. F. foi espancado por 
insistir em ser levado ao Pronto socorro de Santana, por estar sofrendo uma crise renal. 
0 s  policiais justificaram a tortura porque o preso estava "bagunçando o plantão da 
equipe do DEPATRI". Após 0 espancamento, 0. S. F. foi deixado em uma sala conhecida 
con~o parla tório ", sem atendimento médico, e só depois encaminhado ao Pronto 
Socorro. Em conversa telefônica, através de um celular mantido pelos presos da cela do 
DEPATRI, O.S.F. reclamou aos familiares que deixaram-no deitado em um colchão, 
gemendo e vomitando sangue. No dia 13 de outubro de 1997, com ferimentos profundos 
nas pernas, braços, cabeça e rosto1 0 Preso desmaiou. Levado novamente ao Pronto 
Socorro, O.S.F. morreu. Segundo Boletim de Ocorrência feito pelos policiais, a vítima 
"feriu-se sozinha". O Instituto Medido Legal apontou como causa mortis " infecção 
generalizada e hemorragias internas no pulmão e nos rins". 

Prot. 571/98 - 

DA TA DOS FA TOS: DIVERSAS 

DENUNCIANTE: PASTORAL CARCERARIA e COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLA TIVA 

VÍTIMA: PRESOS DO DEPA TRI 



FATOS: Consta da denúncia que as vítimas foram, em diversas ocasiões, no  início deste 
ano, espancadas e torturadas na cadeia do DEPATRI. Por solicitação do &mo. 
Secretário da Segurança Pública, o Ouvidor acompanhou, pessoalmente, no início de 
fevereiro, vários exames de corpo de delito a que os presos vitimados foram submetidos. 
Ao todo, foram realizados 129 exames, dos quais 107resultaram em laudos que indicam 
a exist~ncia de lesões corporais nas vítimas tomando, assim, inequívoca a materialidade 
delitiva. Para apuração dos fatos, foi instaurado, pela 1" Delegacia da Divisão de Crimes 
Fu&ionais da Corregedoria da Polícia Civil, o Inquérito Policial no 85/98) 
posteriormente apensa do aos autos do Inquérito Policial 83/98, em trâmite perante a 3 a 
Vara Criminal do Fórum Regional de Santana, sob n O 139/98. A Ouvidoria encaminhou 
ofício ao Exmo. Procurador Geral de Justiça solicitando a designação de membro do 
Ministério Público para especial acompanhamento do caso. Os autos do Inquérito foram 
redistribuídos para a 27" Vara Criminal, sob n " 050.98.024115 - 9. O D. representante 
do Ministério Público ofereceu Denúncia em desfavor de $policiais civis. 

Pro t. 1453/98 - 

DA TA DOS FATOS: 03 DE JULHO DE 1998. 

DA TA DA DENUNCIA A OUVIDORIA: 06 DE JULHO DE 1998. 

DENUNCIANTE: AS PR~PRIAS VITIMAS. 

VITIMA: J.I.S., A.F.S., R.E.S., A.P.S., F.L.S.,N.C.L. 

FATOS: Em 03 de julho de 1998, em Pirituba, onze policiais militares entraram nas 
casas das vítimas, com um mandado de busca e apreensão a procura de drogas. Embora 
fossem policiais militares, a maioria deles estava a paisana. Seis vítimas, entre elas duas 
menores, foram torturadas durante cerca de quatro horas, além de espancadas e 
obrigadas a ficar nuas. Uma das vítimas, com apenas 13 anos, sofreu sessões de 

em outra, foram apljcados choques elétricos nas partes íntimas. Enl 
seguida, as vítimas procuraram 0 Pronto Socorro para atendimento médico, sendo que 
duas delas permaneceram no hospital em observação. AO final da sessão de tortura, as 
vítimas foram ameaçadas de morte, caso denunciassem o ocorrido. Junto 2 2ga Vara 
Criminal da Capital, foi instaurado 0 Processo Criminal no 398/99, no qual 10 policiais 
foram denunciados pelo crime de tortura. 

Prot. 2933/98 - 

DA TA DOS FA TOS: VÁRIAS. 

DA TA DA D E N ~ N C I A  A OUVIDORIA : VARIAS. 

DENUNCIANTE: Anónimo e Matéria Publicada no Jornal Folha da Tarde. 

VITIMA : Varias 

F '  TOS: No dia 9 de dezembro de 1998, recebemos denuncia anônima dando conta de 

que haveria, eni dia próxin~o, fuga de presos Cadeia Pública de Osasco, em razão das 



condições carcerárias adversas, corno excesso de lotação e corrupção dos policiais (os 

presos pagavam 'pedágio" para ter telefones celulares nas cela, ou para terem horários 

diferenciados de visitas, ou para serem transferidos, etc.) tudo com o conhecimento e a 

conjvêncja do Diretor da Cadeia. Como a fuga estava prevista para o dia 11 de 

dezembro, o Juiz Corregedor dos Presídios de Osasco determinou uma operação Pente- .- 
finov no  dia anterior, dia 1 O. No dia 14 de dezembro, outro denunciante comunicou à 

Ouvidoria que nessa "blitz", do dia 10 de dezembro, OS presos haviam sido duramente 

espancados com pedaços de mangueira, paus, canos e taco, pelos 50policiais militares e 

50policiais civis que ocuparam a cadeia, 'para comemorar o dia dos direitos humanos': 

Realmente, no dia seguinte a pancadaria, quando alguns detentos participavam de 

audiências no Fórum de Osasco, os ferimentos chamaram a atenção dos juizes, tendo 

sido determinada a realização de Exames de Corpo de Delito nos presidiários. Dos 179 

exames realizados, 165 comprovaram as evidências da agressão. 

Prot. 1250/99 - 

DA TA DO FA TO: 17 DE ABRIL DE 1999 

DA TA DA DENUNCIA A OUVIDORIA : 04 DE MAIO DE 1999 

FA TOS: A vítima estava foragida do 5O DP e foi recapturada. na data dos fatos, por 
cerca de oito pessoas, aparentemente policiais civis, que estavam em três carros 

Algumas dessas pessoas estavam encapuzadas e portavam metralhadoras. 
A vítima foi retirada de um dos carro~~juntamente com sua esposa, e foi espancada , em 
plena via pública e na frente de seus familiares. que foram ameaçados. Os moradores do 
local acionaram a Polícia Militar e 0s policiais militares, ao chegarem ao local, 
conversaram com os autores da prisão, que pediram que eles fossem embora, o que foi 
atendido. Os supostos policiais civis, após baterem na vitima e em .sua esposa, colocaram 
a vítima em uma Para ti e levaram-na a um matagal, próximo a Rodovia Ayrton Senna. 
0 s  familiares da vítima seguiram 0s carros e a viram no matagal no qual também 
estavam uma viatura do DEPA TRI, outra do GOE e outras da 7" Seccional. 0 s  policiais 
novamente espancaram a vítima e dispararam tiros para cima. Posteriormente, 
levaram-na ao Pronto Socorro e, depois, carceragem do DEPA TRI, onde foi novamente 
torturada, desta vez chegando a ser zmmrada em pau de arara e a tomar choques, 
socos, pauladas e pontapés. A Corregedoria e 0 Juiz Corregedor da Polícia Judiciária, 
após terem sido procurados por familiares da vítima. solicitaram que ela fosse 
submetida 6 Exame de Corpo de Deleito 0 que, segundo consta da denúncia, não foi 
atendido pelo DEPA TRI, que alegou não ter via roras para levá-la. O exame só foi feito 
após interferência da Pastoral Carcerária. aproximadamente quatro dias depois dos 
fatos. " 
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Segundo levantamento realizado pelo Banco de Dados da Imprensa sobre as graves violações de 

Direitos Humanos, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que 

engloba as informações extraídas dos maiores órgãos de imprensa do período de i980 a 1996, as 
notícias veiculadas sobre a violência policial podem ser organizadas conforme a seguinte 

tipologia688: 

a) ação cotidiana: intervenções armadas de policiais no exercício de suas funções e 

compreende casos de tortura ocorridos em delegacias e cadeias; 

b) ação contra inocentes: casos em que a vítima da ação policial é confundida com 

infratores; 

C) ação fora de serviço: casos em que policiais prendem e perseguem criminosos mesmo 

fora do seu horário ou em que eles trabalham nos chamados "bicos"; 

d) repressão a rebcliõcs: casos de intervenção armada de policiais, em geral da polícia 

militar, em rebeliões ocorridas em presidios, delegacias e/ou cadeias públicas; e 

e) repressão a manifestações públicas, cuja característica é o uso exacerbado da força física. 

O resultado destes levantamentos, que podem ter uma amostra verificada através das notícias 

jornalísticas a seguir transcritas, apontam a perigosa persistência da violência policial em nossa 

sociedade689. 

688 SOUZA, Luis Francisco de. A Polícia no Brasil: Reforma Urgente e Necessária. Núcleo de Estudos da Violência, 
Universidade de São Paulo. Disponível em: <mil.v.nev.~m.us~.br>. Acesso em: i0 de setembro de 2002. 
689 Facilmente também são encontradas, nos jornais e revstas de grande circulação, notícias sobre atas de \iolência 
praticados pelos Departamentos de Polícia de do prinleiro n1undo7 como seguem alguns exemplos diwlgados: 
a) Re\ista Tinle. Gleick, ~lizabeth.  Poíices Forces Stand Accused - Sc~ndalous Di~closuresin Philade,'phia and lZos 
Angcles FocusAttention on Charge 0 f  C0rruption?ndBrutaliW li de setembro de 1995, v.146, no l i ,  p.24-26. Narra 
o conflito ocorrido erltre a LAPD (LOS Angeles Pollce De~artament) e a comunidade local por causa do espancamento 
de uma pessoa de cor negra por quatro p ~ l i ~ i a i s  de cor branca.". 
b) Re\ista Time. G\,ynne, S. C.Cops and Robbers - A Shocking Murder Highlights thc Corruption Among N~~ 
Orleans Underpaid Poljce Force, 20 de março de 19959 p.38. Nama casos de corrupção e \ioiência policial praticados 
pelos agentes do Departamento de Polícia de New Orleans; e 
c) joriia, ~ ~ l l ~ ~  de são paiilo. Assurnpção, João Carlos. violência da Polícia Gera Pr~tcsto cm Nova York, 9 de abril 
de 1997, caderno Mundo, p.16. Narra 0 caso 07corrido em Washington Heigllts, subúrbio de  New York, onde um 

de 16 anos foi morto por policiais do NYPD (New York Pollce Departament), por motivos raciais. 
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"Delegado de Osasco é apontado como torturadoflg* 

São Paulo, 07 (AE) - Uma comitiva de deputados estaduais de São Paulo e ex-presos 

polí&s pediu hoje ao secretário da Segurança Pública, Pedro Franco de Campos, 0 

imediato afastamento do delegado João José Vettoratto do comando da polícia Civil na 

região de Osasco, na Grande São Paulo. Vettoratto é apontado como um dos mais 

atuantes torturadores da ditadura militar. Segundo os ex-presos políticos, ele usava o 

codinome "Capitão Amici" e comandava longas sessões de espancamento, choques 

elétricos e afogamentos. O delegado Vettorato admite ter trabalhado no Doi-Codi, mas 

afirma: "nunca encostei em ninguém". " 

"Justiça condena PMs por crime de tortura e abuso de a utoridade692 

por Bruno Albertim 

Pela primeira vez em Pernambuco, policiais militares são condenados por crimes de 

tortura, lesão corporal e abuso de autoridade contra um adolescente. O juiz Nivaldo 

Mulatinho, da Vara de Crimes Contra a Infância e a Adolescência, condenou a quatro 

anos de prisão os tenentes Gileno Gomes Coelho e Luis Ignácio Gomes Lima, por terem 

o então estudante Magnaldo Fdjx Aguiar, no dia 8 de fevereiro de 1997, um 

sábado de Carnaval. O garoto tinha 15 anos na época. quando foi espancado e obrigado 

pelos policiais a sentar num tanque com soda cáustica no galpão de uma fábrica na 

A Sul. Outros quatro policiais indiciad0.s no  processo foram absolvidos pelo juiz, 
que entendeu haver insuficiência de provas contra eles. " 

"Três policiais sã o indiciados por tortura693 

Três policiais federais e um funcionário administrativo da PF (Polícia Federal) do Rio 

foram indiciados ontem Sob a acusação de prática de tortura. Para o delegado Paulo 

Iung eles foram os responsáveis pela morte do auxiliar de cozinha Antônio Goncalves 

691 DIANO DO PASSADO. São Paulo: Agência Estado. Disponível em: <\+w.estadao.com.br>. Acesso em: 10 de 
junho de 2002. 
692 JORNAL DO COMÉRCIO. Recife, 7 de julho de 2002. Disponível em: 
< w w w ~ .  uol. com. br/JC/ zo00/0707/cd0707a.htm~. Acesso em: 19/07/02. 
693 JORNAI, ~ 0 ~ 1 . 1 ~  DE SÃO PAULO. Três Policiais são Indiciados por Tortura. Talita Figueiredo, 20 de  dezembro 
de 2002. Disponível em: < h t t ~ : / / w . u o l . c o m . b r / f s _ D / c o t i d i a n / f f 2 0 o . h t n .  Acesso em: 23 de dezembro de 
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Abreu, espancado no dia 7 de setembro, quando esteve preso na Superintendência da PF 

(centro). 1 

Iung preside o inquérito que será enviado à Justjça Federal na segunda. O delegado 

jndiciou outros seis policiais federais acusados de envolvimento na morte. 

A informação do indiciamento foi divulgada por nota da PF, que não informou o nome 

dos quatro acusados pelo crime de tortura, que podem receber pena de dois a oito anos 

de prisão. 

Os delegados Marcelo Duval Soares e Luís Felipe Egger Magalhães vão responder a 

processo pela acusação de omissão, com o agravante de que o preso estava sob a guarda 

deles. A pena é de dois anos a oito anos de prisão. [...I. Os 33policiais investigados foram 

afastados de suas funções e deslocados para atividades administrativas. Eles 

permanecem com armas e distintivos. 

Abreu foi preso com Cerqueira e Gomes na madrugada do dia 7 de setembro, acusados 

de matar, depois de uma briga, o agente federal Gustavo Mayer Moreira, na praça 

Mauá (centro do Rio). 

0 s  três foram presos no hospital. Cerqueira levara um tiro no ombro e Gomes, na perna 

direita. Abreu foi levado a Superintendência da PF (centro) sem ferimentos, onde foi 

espancado, Ele morreu horas depois, no mesmo hospital onde foi preso. [...In 

"pMs são condenados por torturar 2 homens em base cornunitdria694 

Tenente e soldado queriam que vítimas confessassem assassinato de policial 

T H ~ L I O  DE MA GALHÃES 

O tenente da Polícia Militar Paulo Sérgio dos Santos foi condenado a 9 anos e 8 meses de 

reclusão e o soldado Carlos Alberto Iris de Jesus a 8 anos e 5 meses por crime de tortura 

qualificado por lesões corporais gravíssimas. A sentença é do juiz Marcelo Martins 

Berth, da 19. a Vara Criminal, que também condenou a 2 anos de prisão, por crime de 

prevaricação, o delegado de polícia ulisses Pascolati, concedendo-lhe o benefício de 

apelar em liberdade. 

O juiz aplicou também aos PMS a Pena de perda dos cargos e negou-lhes o direito de 

apelar da sentença em liberdade. 

694 JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, 17 de agosto de 2002. Diponíjd em: 
<www.estado.com.br/editorias/2002/o8/17/~id~22.html#>. Acesso em: 24 de novembro de 2002. 
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No dia 10 de janeiro de 2000, os dois militares torturaram Marcelo Costa Pereira e 

André Ricardo Bispo, presos por porte ilegal de armas. A sessão de maus-tratos ocorreu 

na Base Comunitária da PM do Jardim Ranieri, na zona sul da capital. Pereira sofreu 

lesão corporal gra víssima, pois perdeu a mobilidade do braço esquerdo. 

Confissão - O tenente e o soldado queriam arrancar das vítimas a confissão de que 

seriam os responsáveis pelo assassinato do policial militar Marcelo Luciano Kara, 

ocorrido três dias antes, quando ele trabalhava como segurança particular numa 

empresa de transportes - o caminhão de carga havia sido roubado. Já o delegado 

Pascolati omitiu-se na apuração do episódio de tortura. 

As vítimas receberam socos e pontapés e foram asfixiadas com sacos plásticos de lixo 

sobre suas cabeças. Os PMs ligaram aos anéis que Pereira usava dois pólos de fios 

elétricos. Os choques produziram queimaduras tão graves que elas acabaram 

provocando até a perda de seu dedo anular da mão esquerda. 

O juiz absolveu dois outros PMs também acusados de participarclm da sessão de tortura. 

O crime de tortura é definido pela Lei Federal 9.455, de 7 de abril de 1997, como 

inafiançável e insuscetível de graça OU anistia, ou seja, não pode ser anulado. " 

Na concepção de Celma ta vare^^^^ todas essas práticas policiais descritas, de natureza 

autoritária, têm acontecido de forma independente do regime político instaurado, pois mesmo 

vigente no pais um período de consolida~ão da democracia, os órgãos policiais continuaram 

fazendo uso das práticas de tortura que utilizavam durante o regime de exceção. Esta 

continuidade possibilitou que as práticas autoritárias se adequassem dentro de um regime 

democrático, criando um "regime de exceção paralelo': Nesta ocorrência, antes mesmo de se 

ajustar 0s órgãos de segurança à realidade democrática, urge que se descubra qual a policia que 

a sociedade deseja para sí: podendo ser uma polícia que respeite e garanta os direitos do 

cidadão, não torturas OU outras violências; ou uma policia corrompida, que protege 

as classes abastadas contra os pobres e as minorias, e arbitrária, que faz uso sistemático da 
. . .  

tortura e do extermínio como métodos pollclals e que atingem, quase que exclusivamente, as 

classes populares. 

Se a sociedade desejar uma policia que Sima aos interesses das classes poderosas, onde se tolera 

a violência somente quando praticada contra 0s pobres, haverá grandes riscos ao processo 

695 TAVAIES, Celma. I/io]éncja Policial: Urna Ameaça à Denlocracia. Diário de Periiaiiibuco, 12 de Julllo de 1998. 
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democrático, uma vez que persistirá o risco de institucionalização do ''regime de exceção 

paralelo". 

Ao abordar o tema da violência policial durante o exercício da função, José Palominhas 
. .. 

Fagundes do Santos Filho6g6, excluindo a abordagem segundo a qual a violência é uma 

característica inerente ou necessária ao desempenho da função policial, demonstra que existem 

três explicações para a problemática da violência da polícia: 

"Explicação estrutural: enfatiza as causas da violência policial, geralmente de 

natureza social, económica, cultural, psicoldgica e/ou política. Este tipo de 

explicação dirige a atenção para características da sociedade - por exemplo, 

desigualdades sociais e particularmente econômicas, e políticas, culturais, 

personalidades e atitudes autoritárias -, cuja presenqa está positivamente 

associada a presença da violência policial; 

Explicação funcional: enfatiza as funções da violência policial, geralmente do 

ponto de vista da preservação, mas positivamente do ponto de vista da 

mudança de estruturas sociais, econômicas, culturais, psicológicas e/ou 

políticas. Este tipo de explicação dirige a atenção para problemas e crises em 

determinados sistemas - por exemplo, sistema social e/ou político, ou mais 

especificamente, sistema de segurança pública -, em relação aos quais a 

violência policial seria um sintoma e uma resposta; e 

~ x ~ l i c a ç ã o  processual: enfatiza as  razões ou motivações da violência policial, 

do ponto de vista das organizações policiais e/ou dos agentes policiais, 

geralmente de natureza instrumental mas possivelmente de natureza 

expressiva. Esse tipo de explicação dirige a atenção para conflitos de diversos 

tipos - individuais, sociais, políticos, dentro e fora das organizações policiais -, 

em cujo contexto a violência seria utilizada por organizações ou agentes 

poljciais como um instrumento para resolução de conflitos ou como forma de 

expressão destes conflitos. Dentro deste tipo de explicação cabem as 

explicações segundo as quais a violência policial é praticada em benefício dos 

próprios policiais - e, portanto, sugerem a autonomia das organizações e dos 

agentes policiais -, tanto quanto as explicações segundo as quais a violência 

policial é praticada em benefício de um determinado grupo ou classe social ou 

mesmo de uma determinada sociedade ou estado - e, portanto, sugerem o 

controle das organizações e dos agentes policiai~ por outros atores [...I. Esta 

concepção sugere que a viol@ncia policial é um comportamento 
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antiprofissional, não-profissional ou pouco profissional, antes de sugerir que a 
violência é u m  comportamento ilegal, ilegítimo ou irregular por parte de 

policiais envolvidos e m  atos de violência. " 

Assim como não se pode derivar a violência em geral de uma causa única, o fenômeno da 

violência policial também é multicausal. 

Analisando a polícia em termos absolutos, Edson Ribeiro dos Santos697 forçosamente admite 

que "ela padece de graves defeitos: não tem inspirado o nível de confiança desejável, é 

inaceitavelmente violenta, é preocupantemente amadorista, é baixo o seu nível de 

modernização, padece de corrupção. Em síntese: seu desempenho tem se caracterizado por um 

baixo grau de eficácia ". 

E prossegue lembrando que é importante "não esquecer da difícil posição em que fica o 

aparelho policial cobrado além de suas possibilidades, acaba engendrando soluções a margem 

da lei pam enfrentar situações absolutamente desfavoráveis. A violência da polícia advétn en-, 

parte desse impasse e um outro círculo vicioso se instala: a sociedade cobra da polícia o que 

ela, sozinha, não pode fazer. A polícia reage de forma ilegal, o que prejudica a imagem 

necessária ao cumprimento de suas missões, diminuindo assim o seu já precário potencia19'.698. 

A par dessa motivação, para o elevado grau de violência praticada pela polícia, encontra-se na 

monografia do Major PM Celso René Vieira699, da polícia militar do estado de São Paulo, uma 

análise muito bem elaborada das causas da violência policial, dividindo-as genealogicamente em 

dois grandes grupos interdependentes: fatores exógenos e fatores endógenos. 

Na análise dos fatores exógenos, O autor malisa SOJnente aqueles fatores que, como causas, se 

relacionam com os fenômenos psíquicos e comportamentais do policial, dividindo-as nos 

seguintes subgrupos: 

096 SAN-~OS FILHO, José Paloiiiiiilias Faguiides dos. A violêncizl do Policial Militar- no Exercício da I;ù,lção. 
Pesquisa no CEPGSP/APM/~OOI, RS. Dispoilível em: <\~~\7v.i~brn.rs.erov.br>. Acesso em: 02 de 
novembro de 2002. 
697 SANTOS, Edson Ribeiro dos. As polícias militar e civil contra a criminalidade e a violência urbana. Revista 
Unidade. Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ano XI, Outubro de  1993, no 18, p.48. 
698 SANTOS, Edson Ribeiro dos. As polícias militar e civil Contra a criniinalidade e a violência urbana, p.25, 
699 VIEIRA, Celso René. Treinamento Autógeno - Uma Alternati~a~Contra a Violência Policial. Monografia. Curso 
Superior de polícia do Centro de Aperfeiçoaillento de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
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suporta discursos de pessoas embriagadas, orienta casos de conflitos familiares, previne a 

ocorrência de crimes, enfrenta calamidades, arrisca a própria vida no confronto com os 

delinquentes e tudo o mais que os demais órgãos, por ineficiência ou falta de vontade, deixam de 

atender. 

Soma-se a isso a jornada de trabalho incomum, onde é obrigado a, usualmente, prolongar O 

serviço por horas a fim; trabalhar em locais inóspitos e em condições climáticas adversas; adiar 

o gozo de férias pela necessidade premente do serviço; além, de ser obrigado a buscar 

complementação salarial em um segundo emprego, normalmente no ramo da segurança 

privada, que o impinge a usar as horas de folga e de convívio familiar em uma atividade 

laborativa igualmente estressante. 

Diante de tudo isso, mesmo policiais de estrutura psicológica mais forte, sucumbem com o 

tempo, imagine-se, então, aqueles que apresentam deficiência emocional. 

Encontra-se, novamente, aberta a porta Para uso da violência como fator de alívio da tensão e 

descarga da ansiedade contida. 

Na Policia Militar do Estado de São Paulo, h ~ b r a  Ib Martins Ribeiro702, que "constatou-se que 

o número de suicídios é seis vezes maior que 0 da população em geral. Para se ter uma idéia 

da gravidade do problema, em 1991 aconteceram 22 casos de suicídio; em 1992, havia 

ocorrido 31 casos até o final de noveln6r0, mostrando um salto de quase 50% no nú~nero de 

suicídios ". 

índice de suicídios igualmente foi constado pela Ouvidoria da Policia do Estado de 
S ã o  Paulo no  clnboras o rclntório rii-i~lal dc prestação dc contas do ano dc 20007<>3, ~onforIiio 

quadro abaixo: 

nem deu tempo de sl: trocar; quando fui ter nenê chamei outra vez: ou ' trataram ela muito bem, 
não judiaram dela, não tenho o que falar deles não '. 
A pr>lícia d pi11-tc rlo cn~Ario  dos .sc.rvicos de erncrg8ricia em sn~ícic: crirluitr~to sria I,I.esc.,ic.Li 8 
iglior-ztcia 120s plr-,i,os c. rrietas c l ~  saríde e sua ação tiria coIrio eventual, e por. isso ,lão é iricorPoI ada 

sistellia formal dc assistCrzcin ~nédlcn, ela é um dos eJerricritos prrsclltcs 120 dia.n.d~L, da 

prestação & assistência médica aos mais carentes. Faz parte do cotidiano dos serviços de 

rriicr.g$ncjn liifi<lica iia ci.ifei.ia ri(kdf' "8 

702 RIBEIRO, Ib Martiils. f ndice Alarmante de Suicídjos na PM de São Paulo. Revista Unidade. Brigada Militar do 
liio <:i,iii<ica do Siil, ti110 XVII, Abi./.Jilii 1999, li0 3% P.27 
'0,  ()UVII)ORTA I).,\ ~ o I ~ ~ c I A  I)(> RS71'Al)0 Dli S.40 PAUI.0, h'~~/ritó~fo Anirnl c/c ] J ~ p ~ t ; t c ~ o  rjc. conrti5, zoo(), 
~lt~v://www.o~vi~oria-volicia.s~.~~)~.l>r, cxtiaido eiii l i  de dezeiiibio dc 2002. 
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logicamente vinculadas ao fracasso do manejo do corpo pelas reações 

involuntárias devido ao estresse. 

d. as pesquisas científicas revelam que o trabalho de polícia é uma das 

ocupações mais estressantes em termos de seus impactos gerais sobre o corpo 

e a saúde mental do indivíduo, tanto quanto em suas relações pessoais. 

e. infelizmente, o trabalho de polícia mostra uma das taxas que a situa numa 

das profissões de maior perigo devido ao estresse, e muitos pesquisadores 

situam os produtores de estresse do trabalho de polícia como mais alarmantes 

do que os dos controladores de tráfego aéreo'704. 

Com o encerramento de um estudo sobre 0s efeitos do estresse do trabalho de polícia, o instituto 

nacional para a saúde e segurança ocupaciona1 dos EUA concluiu que "o trabalho de polícia é 

u m  dos vários trabalhos que têm um efeito adverso potente na  totalidade da vida do 

trabalhador. Isto é, o trabalho de polícia afeta sua própria vida socialpessoal, sua vida social 

familiar, a percepção de seus filhos e a percepção deles mesmos, como pais '705. 

A profissão policial é contrastante, uma vez que a sua existência caracteriza em proteger a vida, 

contudo, ao mesmo tempo, propicia todas as oportunidades para que o policial seja um agente 

da morte e da violência, sendo que as conseqüências desta ambigüidade são sentidas na vida 

pessoal, familiar e profissional deste policial. 

c) insegurança 

Diante dos riscos e perigos que enfrenta diuturnamente, o policial deve ser um homem 

preparado profissionalmente e dotado de Uma certa dose de coragem, para enfrentar essas 

situações que se antepõem em seu caminho. 

Todavia, há policiais que, devido a sua fragilidade física e psicológica, apresentam um 

comportamento inseguro e desprovido de autoconfiança. Com o fim de suprir essas 

704 COSTA, Gilson da. Prevenção de Acidentes e Eftresse - Uma Estratégia para a Melhoria da Qualidade do 
Serviço PolicialMilitar. ~onograf ia .  Curso de Aperfelçoalnento de Oficlals do Centro de Aperfeiçoan~ent~ de ~ s t ~ d ~ ~  
Superiores da polícia Militar do Estado de São Paulo, 1995, P.140-141. 
705 COSTA, Gilsoll da. prevenção de Acidentes e Estresse - Uma E:tratégia para a Melhoria da Qualidade do 
Serviço Policial Militar. ~onograf ia .  Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do Centro de Aperfeiçoamento de ~ s t ~ d ~ ~  
Superiores da polícia Militar do Estado de São Paulo, 19952141-142. 
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características, apela para a arrogância e para o uso sistemático da violência com o fim de 

amedrontar aqueles que lhe causam medo. 

d) síndr~me do justiceiro 

Ao analisar a trajetória da polícia brasileira, Luiz Antonio Brenner Guimarães706 percebeu que O 

modelo policial fundou-se na valentia e na coragem inconsequente, estimulando a violência 

contra os malfeitores da sociedade. O herói policial têm sido idealizado no imaginário popular, 

principalmente com o advento dos "enlatados" americanos, como homem extremamente 

corajoso, capaz de qualquer ação agressiva ou violenta para deter o criminoso. Este perfil de 

policial materializa na realidade a apologia do uso da violência da polícia para combater a 

violência dos criminosos, transformando o policial no verdadeiro justiceiro social707. 

Normalmente, as intervenções policiais realizadas por esses heróis da sociedade realizam-se 

com pouca ou nenhuma técnica policial, prevalecendo a violência, a prática amadora e os atas 

descontrolados. 

Ações como atirar a esmo no meio de uma região movimentada, expor-se demasiadamente ao 

perigo, ~onduzir viaturas sem 0s mínimos cuidados de direção, como se fossem pilotos 

disputando uma corrida, são todas situações amadoras e danosas à sociedade, porém realizadas 

pelos policiais em nome de uma valentia, que almeja ser reconhecida, porém, na verdade, 

deveria ser desincentivada vez que traz mais malefícios do que benefícios. 

706 G U I M ~ S ,  Luiz Antonio Brenner. Modelos de Poljcia: A Policia de Proteção ao Cidadão/Comunidade. Re\ista 
Unidade, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ano XIX, JulISet de 2001, no 47, p.67. 
707 SOUZA, José Mario de. A Violência Policial é Contra opolicial. Monografia. Curso Superior de Polícia do Centro 
de Aperfeiçoan~ento de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 1994, p.77-78. Verifica que o 
conceito do '~o]icial  como uni bravo. um corajoso, um eternoguardião da sociedade, o atraipara o atendjnlento de 
ocorrências mais arri.~cadas, em que o risco de matar ou de morrer são grandes, chegando mesmo a forçar 
situações, como que exigindo uma reação ou revide que possa trazer justificativa para o uso da violência, a qtral 
sente intimamente aumentar a cada dia e vai percebendo que se torna cada vez mais impotente para manter o seu 
autocontrole. Em /;ouco tempo, ele já terá vivenciado diversas situações violentas, poderá ter sido violento no 
atendimento 2 população, poderá mesmo já ter matado algum marginal, OU ter presenciado a morte de alguénl. 
Essa consciência, muitas vezes, estará aliada a um misto de satisfação e de auto-desprezo. o monlcnro de 
acentuar a ' fugat através do uso abusivo de álcool e outras viciações do gênero, as  quais tendem a levar o policial a 
iniciar o lento processo de autodestruição. Começa a 11.30 mais se preocupar com as coisas, com as punições, com a 
família, enfim, a "ida já começa a não lhe ter mais significado. aí que se vê delineada, e m  pouco tempo, que a sua 
vida diante do acúmulo de frustrações. 0 s  colegas muitas VC?ZeS O aconselham para que procure ajuda e 
a corporação nem sempre está preparada para atender essa sua satisfação". 



É vivenciando essa mentalidade que faz surgir, dentro dos organismos policiais, os Esquadrões 

d a  morte. 

e) delírio de poder 

Esse fator já era descrito por Dostoie~ski7~~ como embriaguez pelo poder,  na estória do 

bilheteiro imbecil de estação ferroviária que regozijava-se em ocupar uma função da qual as 

outras pessoas dele dependiam. No exercicio desse poder tornou-se insolente, sem educação, 

arrogante e prepotente. Passou a julgar-se como sendo um Deus no ápice de um pedestal 

enquanto que aqueles que de si dependiam, eram asquerosos vermes rastejantes. 

Se esse comportamento já era constatado no exercício da função de bilheteiro de estação 

ferroviária, imagine-se o que pode ser encontrado dentre os efetivos das agências policiais, 

onde, através do exercício do poder de polícia, o policial encontra um campo muito mais 

produtivo para exercitar os seus delírios megalomaníacos. 

f3 sentimento de impunidade 

Enquanto persistir no policial a sensação de que, devido à sua situação funcional, jamais será 

responsabilizado criminalmente pelos seus atas, principalmente pela tortura praticada durante 

atividade policial, ele continuará a manter-se na seara criminosa, algumas vezes, até mesmo, 

mais estimulado709. 

708 PIRES, Adilson Cardoso. I/iolência Policiali Estudo de e s o s .  Monografia. Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
do Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 1996. 
709 Seeco, Alexandre. A Polícia Bandida. Disponível em: ~ . ~ 0 n i ~ n t ~ r a c r i m ~ n ~ ~ . ~ ~ ~ . b ~ / ~ ~ ~ i ~ ~ ~ / ~ ~ h ~ ~ ~ ~ h t ~ ~ ~ ~ ,  
Acesso em: i9 de jullio de 2002. Relata a situação da seguinte forma: 
"0 pa js tem um efetivo de 500.000 homens nas polícias miljtarcs. civis e federal. Dc acordo com um levantamento 
inédito feito por VEJA nos nove Estados onde há informações acessíveis sobre crimes cometidos porpoliciais, a taxa 
dc delitos nas três corporaçõe~ é assombrosa. Nesses nove Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Parana, Pernambuco, Alagoas, Pará. Rio Grande do Sul e Distrito Federal) trabalham 300.000 homens e 10% deles 
são acusados de algum crime. O dado que ayusta é que meta* dessas acusações é incxpiicávc~ porque não se 
refere àquclc safanáo a mais na hora da batida ~0l lcJal  ou ao fJro que matou um suspeito. Não que esses dcljtos 
sejam aceitáveis. Ao contrário. É inadmissível que um oficial da lei cometa abusos, quaisquer que sejam. Ocorre 
que, diante da lista assustadora de crimes encontrada no le~antamento, O safanão e o tiro parecem atépequeninos, 
por incrível que pareça. Há 15.000 homens acusados da Pra f iy  de crimes pesados como roubo a banco e carga de 
caminhão, extorsão mediante grave ameaça. sequestro, homlc~dio, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Para 
dimensionar o problema, é bom lembrar que a população carcerária brasileira é de 170.000 pessoas, ou seja, 0.1 % 
da população. Detalhe: um terço dos presos cumpre Pena Por crimes leves. como furto e agressão física. 
Descontando essa fatia, chega-se a 115.000 pessoas condenadas por crimes pesados, o que dá uma taxa de sete 
presos perigosos em cada grupo de 10.000 brasileiros. Entre 0s policiais, a taxa de acusados de crimes graves é 
setpnta vezes niaior - 500 a cada 10.000 homens do efetivo." 
"Mãos a o  a l to  
Há bandidos demais  n a  polícia. 

A população carcercjria é de 170 OOOpessoas, ou Orl% da sociedade. Há 15 000policiais acusados de crimesgraves, 
o que dá 3% do efetivo das polícias. 
A taxa d e  cr imes es tá  crescendo. 

As acusações de roubo, extorsão, tráfico de drogas e homicídio contra policiais subiram 400% nos últimos cinco 
anos. As ouvidorias recebe~n 3 000 denúncias Contra policiais todos 0s meses. Proporcionalmente, é 100 mais 
do que serviços scmelhantcs na Inglaterra. 
Homicídio o delito m a i s  Comum. 

Proporcionalmente, os policiais respondem até dezesseis vezes mais a homicídios do que os não policiais. 
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Ainda encontramos, dentro das organizações policiais, aqueles Oficiais e Delegados que, mesmo 

não incentivando os atos de tortura por parte dos seus subordinados, omitem-se de apurar e 

responsabilizá-los pelos crimes cometidos710, quiçá, quando não participam ativamente das 

sessões de violência. 

.- 

A impunidade dos atos violentos, pelo menos no Brasil, ainda conta com a ajuda do malfadado 

inquérito policial - fonte de burocratização e corrupção na apuração criminal - que pode ser 
collduzido da foriila que for desejada pela autoridade dc polícia judiciária militar ou coinunl. 

A conivência com os abusos praticados pelos policiais remonta a um passado recente, onde o 

regime militar se valia dos excessos praticados pela polícia - especialmente a polícia civil - para 

enfrentar os inimigos do sistema. 

Atualmente, persistindo essa transigência com os abusos, surge um grupo de problemas sérios a 

serem enfrentados para se acusar e prender os policiais bandidos, que é eminentemente de 

caráter técnico e reside na dificuldade em reunir as provas necessárias à instauração da ação 

penal, sendo que, por exemplo, no Rio de Janeiro apenas 1% dos inquéritos remetidos pela 

corregedoria da polícia para o ministério público resulta em denúncias contra os policiais. 

Justifica-se o fato, primeiramente, por serem os inquéritos propositadamente muito mal feitos 

e, posteriormente, porque OS policiais são, antes de mais nada, os maiores especialistas na 

obtenção de provas e assim, quando desejam, são capazes de praticar os crimes sem deixar 

maiores evidências. Investigar a polícia é extremamente difícil e consegue-se a condenação 

somente naqueles casos que extrapolam totalmente 0s padrões comuns, ou onde acontece um 

acidente de trabalho,  como dito no jargão policial, para aqueles casos em que a vítima 

submetida a sessões de tortura, vem a falecer. 

Roubo v e m  e m  segundo  lugar.  
Também proporcionalmente, O crime patrimonialé até cinco vezes mais comum entre policiais do que entre não 
policiais. 
N a s  quadri lhas ,  eles s ã o  maioria.  

Eni são Paulo, 60% das quadrilhas investigadas por prática de crime organizado têm policiais cnvo]vidos, 
A polícia civil é campeã e m  acusações. 

Comparados 0s efetivos das três polícias (federal, militar civil). a civil é acusada de ter cometido uma quantidade 
de crimes 2.5 vezes maior do que a Polícia Militar. que esta em segundo lugar no ranking. O critério éproporcional, 
A cúpula é p i o r  do que  a base. 

Para cada denúncia de crime contra um investigador da polícia, existem treze denúncias contra um delegado. Na 
p ~ ,  a 6 de 15 denúncias contra oficiais para cada denúncia contra um praça. " 
710 VILHENA, Junia e ZAMORA, Maria Helena. violência e Sofrinlento f i íq~ic0 na Polícia civil do Rio de Janeiro, 
Re\.ista Unidade. Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ano XVI, OutIDez de 1998, no 36, p.21. Narram que: 
'lcreditamos que a violência policial é mflex0 e consequência de uma sociedade pr~ fundan ien t~  autoritária, 
segregadora e onde a impunidade já virou a 'cultura da impunidade'. 0 s  depoimentos colhidos junto aos policiais 
ilustram aspectos diferentes deste particular fenômeno da violência. Ilustram. por exemplo, o temor que 0s policiais 
que procuram não adorar a violéncia OU a corrupção como práticas . sentem diante dos que assim o fazem. A 
tortura lIn7 as,sistida por um policial que respeita a lei. cal]soll nele - e em outros que passaran, por isso - 
intensos scnt~nlc,ftos clllpa C impotência. Como outros policiais, gostaria de conviver com a legalidade e não corri 
o ar-t>jtrio, mas porque sua voz solitária não CnCOfitrOU eco efn seus colegas torturadores. " 
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Concluída a análise dos fatores exógenos que levam o policial ao cometimento de atos violentos, 

restam aqueles fatores endógenos, onde segundo Celso René Vieira711, são as causas 

relacionadas aos aspectos ambientais e sociológicos, que dizem respeito ao inter-relacionamento 

estabelecido, de forma consciente ou inconsciente, entre as pessoas, num contexto comunitário 

ou de um grupo social mais restrito, quais sejam: 

a) preconceito histórico 

A atuação da polícia no decorrer dos anos passados mostrou-a intimamente atuante na proteção 

dos poderosos e, terrivelmente aterrorizadora para as classes mais humildes, que sentiam 

realmente os efeitos da força da polícia. Essa situação contribuiu para a construção e 

solidificação de uma imagem distorcida das justificativas existenciais dos organismos policiais. 

O jovem que ingressa nos quadros policiais já trás incorporado esse preconceito histórico de que 

a polícia é um mal necessário, formada exclusivamente por homens despreparados e violentos. 

Essa imagem distorcida e já esquecida no passado, haja vista que a polícia está buscando a 

mudança necessária, ainda concorre para que leve 0s policiais ao uso da violência. Esse é o fator 

sociológico da falsa compreensão da essência da função policial. 

6) cultura organizacional 

No contexto histórico-evolutivo da polícia moderna, especialmente em determinados períodos e 

em localidades específicas, a polícia atuava sob a égide da lei da violência, ou seja, uma parcela 

da sociedade - geralmente a minoria - lhe c~brava uma posição mais violenta contra aqueles que 

fossem erigidos como seu alvo - geralmente a maioria mais humilde - e a polícia, aceitando a 

imposição, tornava-se o algoz desses segmentos. 

0 s  tempos passaram e a polícia evoluiu, contudo, principalmente, pela falta de oxigenagão nos 

corpos diretivos das corporações policiais, com~ostos por influentes representantes de uma 

época que já passou, encontra-se dificuldade de se enterrarem esses antigos e decrépitos hábitos 

e costumes cristalizados. 

Novamente, o jovem policial, recém-formado, ao encontrar-se no serviço policial com esses 

verdadeiros dinossauros - infelizmente, ainda não se encontram em fase de extinção - que 

711 VIEIRA, Celso René. Treinamento Autúgeno - Uma Alternativa Contra a Violência Policial. Monografia. curso 
Superior de polícia do Centro de Aperfeiçoainento de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

1999, p.85-97. 
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adotam a violência como prática policial corrente, ficará perplexo, não sabendo se adota os 

ensinamentos recém adquiridos ou sucumbe à praxis policial ultrapassada, plena de violência. 

A grande maioria resiste, porém alguns sucumbem à forte pressão grupal e passam a adotar essa 

mesma cqnduta pouco profissional e violenta. 

c) envolvimento do meio ambiente 

Como já descrito anteriormente nesse capítulo, o policial, na sua rotina diária, depara-se com 

todo o sortilégio de situações, estando, normalmente, rodeado por um ambiente hostil e 

depauperado. 

Essa convivência por anos a fio possui uma forte carga degenerativa da personalidade do 

policial, que se não possuir uma boa formação e sentimentos humanitários, poderá se ver 

envolvido por esse processo de embrutecimento, que o tornará frio e insensível às desgraças e 

aos sofrimentos humanos, quando não o fizer impiedoso algoz de indefesas criaturas. 

Finalizando, José Palominhas Fagundes dos Santos Filho712, ao pesquisar diretamente nos 

corpos policiais, sintetizou, em um único quadro, as causas que levam o policial a ser violento: 

Síntese dos fatores que influenciam na violência do pM 

Abuso de poder 

~ ~ ~ o s i ç ã o  de autoridade "...uso da violência para impor sua I autoridade ..." 

prepotência do policial 

"...ultrapassar os limites da legalidade ..." 
"...ultrapassar o limite legal do uso da força ..." 

Limites da legalidade 

"...exorbitância no exercício da função ..." 

"...prepotência do policial militar como meio 
de impor sua autoridade . . . O  

~xorbitância da função 

712 SANTOS ~1~1.10,  jOSé paloininlias Fagundes dos. A Violfincia do Policial Militar no Exercício da Função. Pesquisa 
a,,reseiltada no c ~ p ~ ~ ~ / ~ ~ M / 2 0 ~ l ,  KS. ~ isponíve l  em: <\~~v\v.i~b~n.rs.eov.br>. Acesso em: 02 de no\.eiiibro de 
2002. 

"...desempenhar atividade irregular as suas 
atribuições ..." 
"...ao desenvolver outra atividade irregular 
deixa o policial militar em conflito ..." 



"...despreparo técnico profissional ..." 
"...não há continuidade na instrução ..." 
"...instrução mal formulada ..." 

"...falta de ação de comando ..." 
"...falta de apoio no atendimento das 

"...falta de fiscalização permanente do efetivo 

"...política de Corporação não contempla 
atendimento psicológico ao SME e a seus 

"...influência do meio ambiente de convivência 

Violência dos marginais 

Família abandonada "...trabalhar em outros locais deixando sua 
família abandonada". 

"...avaliação do limite de ação do policial 

frente a uma manifestação ..." 

Figura 85 



A reação da policia na busca da legalidade 

OS tempos são outros e os erros e práticas violentas perpetrados pelas polícias - especialmente 

pelas polícias estaduais - não mais são tolerados. 

Embora sejam encontrados muitos focos de resistência dentro das corporações, percebe-se 

claramente que a sociedade almeja para si uma organização policial voltada à defesa da 

sociedade e que proteja a dignidade humana, sentimento este compartilhado pelos segmentos 

mais modernos do contingente policial. 

A secularidade de uma instituição ou 0s bons serviços prestados por ela à sociedade em tempos 

passados já não é mais suficiente para garantir a continuidade do seu ciclo de vida713. 

Como todas as empresas, o serviço policial também é marcado por um ciclo de vida, que deve 

ser periodicamente diante do declínio constatado na avaliação da expectativa social. 

Quando 0 declínio de aceitação ocorre, é nw%.sário que a corporação policial tenha a agilidade 

suficiente e autocrítica necessária Para reavaliar 0s seus objetivos e os métodos como busca 

adotando, posteriormente, as medidas de reengenharia necessárias para a 

persecução dessas novas metas, com maior grau de eficiência e menor custo possível à 

sociedade. 

O momento atual da sociedade demonstra que o ciclo de vida das instituições policiais 

institucionalizadas está findando e caso não se reposicionem conforme os parâmetros almejados 

pela sociedade, serão, sem dúvida alguma, substituídas por outros órgãos policiais que 

responderão a esses anseios7l4. 

713 KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. Princ@jos de Marketjng, Editora Prentice Hall do Brasil, sp ,  ga edição, 
1993, p.210. Tradução: Alexandre S. Martins. Título original: Principies ofMarketing. 
714 REVISTA VEJA SP, 12 de fevereiro de 1997. G~ardadas as respectivas proporções, o instituto Brasileiro de 
Mecanografia, sediado em São Paulo, na década depo, Prestava um seniço de excelência à comunidade, ministrando 
cursos de datilografia. Com a evolução da ,informática e a oferta ?da vez maior de computadores pessoais, as escolas 
de datilografia viram-se obrigadas a atuallzar 0s cursos que ministravam e ensinar Os alunos a usarem a nova e mais 
potente ferramenta. 0 Instituto Brasileiro de Mecanografia, não percebendo a evolução tecnológica, e se achando 
imune a qualquer do interesse do cliente, não se reposicionou no mercado, o que culminou com o seu 
fechamento no ano de 1997, quando contava com um corpo discente de apenas 2 alunos. 



Felizmente no Estado de São Paulo, apesar dos inúmeros problemas que ainda persistem, 

desponta uma luz no fim do túnel, pois a Polícia Militar, há algum tempo, já vem apresentando 

sinais evidentes de que discorda da prática usual da violência e está buscando oferecer um 

modelo de oxigenação institucional que seja capaz de renovar o seu ciclo de vida, garantindo 

assim o necessário .- apoio da população bandeirante. 

Conforme discorre o " ~ a j o r  PM Luíz Eduardo ~ e i c e  de Amida715, manter-se entrincheirado, 

"resistir a qualquer mudança, achar que tudo está bem, que 'ninguém mexe com a gente', 

justificar o mau desempenho imputando culpa à imprensa ou 'ao pessoal dos direitos 

humanos', pode até resultar em consolo imediato", mas o destino estará selado e não passará 

esta geração sem que surjam mudanças no sistema policial. 

NO que se refere ao estado de São Paulo, a resposta aos anseios sociais tem-se mostrado mais 

evidente na polícia militar do que na polícia civil, posto que esta, por ter a sua atuação de polícia 

judiciária calcada, precipuamente, no retrógrado, ineficiente e burocrático inquérito policial, 

encontra-se engessada, necessitando que mudanças substanciais na legislação processual penal 

sejam realizadas. José Vicente da Silva Filho@, ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, 

juntamente com Norman Gall, ao analisarem a eficácia da Polícia Civil, apontam os erros 

que lhe dificultam as mudanças na busca de uma atuação eficiente: 

"A situação não é muito diferente na Polícia Civil, onde muitos delegados 

preferem se incluir entre as carreiras jurídicas (como os juizes e promotores) 

do que assumir sua carreira policial, desprezando e fugindo dos serviços 

fundamentais das unidades territoriais. 

A Policia Civil tem 13 planos de carreira, uma hierarquia mal definida e 

disciplina demente. O papel dos delegados encontra raizes nas tradições da 

fraqueza e maleabilidade judicial em que a policia desempenhava um papel 

quase judicial. A dependência excessiva de métodos inquisitoriais obsoletos 

entrava as investigações. O papel das delegacias da Policia Civil limita-se à 

custddia de presos em recintos brutalmente superlotados, registrando os 

crimes depois de acontecidos. A maforia dos casos fica sem investigação e sem 

S O I U Ç ~ O .  0 treinamento e a disciplina na Policia Civil são rãpidos e vagos, 

usualmente durando apenas três meses para os investigadores, com padrões 

profissionais frágeis e ~bscuros, ensejando uma organização paralisada pela 

burocracia e vulnerável à Corrup~ão. Por adotar um sistema similar ao do 

judiciário, os delegados são recrutados dentre os bacharéis em Direito, que sáo 

a um curso de 618 horas, incluindo-se um curso superficial de 16 

715 ARRUDA, Luiz Eduardo Pesce de. O Líder Pofial e suas Relações com 0s Conselhos Comunitários de Segurança 
em são Paulo. Revista A Força Policial. Policia Militar do Estado de  São Paulo, no 16, out/dez de  1997, p.55. 
716 SILVA FILHO, josé Vicente da e GALL, Norman. A Polícia - Incentivos Perversos e Segurança Pública. Instituto 
Fernand Braudel de Economia Mundial. Braudel PaperS, no 22. Disponive] em: 
<www.direitoshumanos.usD.br/biblio~rafia/~e~. Acesso em: 04 de maio de  2003. 
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horas sobre liderança, que os treina mais para um trabalho de burocracia 

judiciária de polícia do que para a arte de mobilizar recursos humanos e 
materiais para o controle da criminalidade. Grande parte dos delegados 

funciona mais como juizes, vestem-se de modo similar, assumem os mesmos 

maneirismos, usam o jargão judicial, preparam autos de processo e 

pressionam para serem enquadrados nas políticas salariais do judiciário. Com 

- sua passividade judicial, coletam relatórios da PM e fazem mais relatdrtos, 

quando deveriam analisar os problemas de suas áreas e identificar e prender 

criminosos, participando ativamente do processo de inteligência policial. 

Algumas delegacias da Policia Civil, como as da Zona Sul de São Paulo, em que 

os delegados assiduamente analisam dados e rastreiam criminosos, são ilhas 

de dedicação e competência numa força que em outras instâncias já descartou 

a arte e a ciência da investigação. Hoje a Polícia Civil tem aproximadamente 

um terço dos 120 mil policiais do estado de São Paulo, enquanto em outros 

países os detetives não excedem 15% da força total. As viaturas da Polícia Civil 

são indiscretamente identificadas, tornando-as inúteis para operações 

sigilosas. Aduzindo a essas defíciências, investigadores são destacados para 

funções irrelevantes, como o registro e licenciamento de veículos ou para 

serviços de gabinete na Assembléia Legisla tiva. " 

Somente vencendo essas dificuldades e cortando a própria carne, através de ampla mudança 

legislativa, é que poderão modernizar sua estrutura, por conseqüência, agilizar a sua missão 

constitucional de investigação dos delitos. Tal fato não se repete com as polícias militares que 

podem concretizar mudanças organizacionais sem que alterações legislativas de grande 

magnitude sejam necessárias. 

Uma realidade insofismável, segundo ensina José Maria Tigerino Pacheco717, Procurador-geral 

da Costa Rica, é a de que 'h polícia, onde estiver, será sempre a expressão do poder. Se este 

poder não emana do povo, se não é representativo da vontade popular, será inútil pretender 

que a polícia atue na salvaguarda dos direitos do cidadão. Será, ao contrário, odioso 

instrumento de repressão política, corpo não só separado do resto da sociedade, mas também 

seu inimigo declarado': 

Obviamente, não desejando ser inimiga da sociedade, a Polícia Militar desenvolveu 

internamente diversas ações que buscam adequar a sua atuação no sentido de proteger os 

direitos e liberdades de todos OS cidadãos e a defesa do regime de direito. A maioria mais 

717 PACHECO, josé Maria Tigerino. Polícia e Democracia. Palestra proferida na IX Conferência Policial e 11 
Conferência de Justiça Criminal da América Central e do Caribe. São José da Costa Rica. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, no 3, P.45. 
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expressiva dessas ações será abordada na sequência, juntamente com os demais projetos de 

iniciativa governamental que buscam o mesmo mister. i 

Irnplantaçfio do Policiamento Comunitário e dos 

Conselhos Cornunifári~s de Segurança (CONSEG) 

A prevenção das infrações a ordem pública, segundo lembra Carlos Alberto de Camargo718, "tem 

quatro modelos clássicos: o modelo punitivo e médico-terapêutico, fundamentado na pena e 

reeducação do infrator; o modelo social, baseado em políticas públicas que atendam às 

necessidades sociais básicas ; o modelo mecânico, com as suas formas de modificação do meio 

ambiente tornando-o menos propício ao ato infracional; e o modelo comunitário, cujo 

fundamento está na interação entre as pessoas e destas com a polícia ". 

Por muito tempo, mesmo durante os períodos em que o regime político era democrático, as 

forças policiais mantiveram uma postura distante em relação à comunidade civil. Atualmente, já 

é pacífico o entendimento de que esse distanciamento e conseqüente falta de colaboração e 

participação da sociedade acarreta sobremaneira a redução da eficácia das estratégias de 

combate à criminalidade e preservação da ordem pública. 

Tem se tornado cada vez mais forte o modelo de trabalho policial que pressupõe a colaboração, 

participação, divisão de responsabilidades e transparência dos órgãos policiais, que mantém 

canal direto de comunicação Com a sociedade, sendo que junto agirão na identificação e no 

enfrentamento das questões da segurança pública que, até então, eram tradicionalmente 

tratadas como de interesse exclusivo da polícia ou do Estado. 

Doutrinariamente, o modelo comunitário de segurança é aquele estruturado na interação das 

pessoas umas com as outras e, principalmente, destas com a polícia. 

Esta interação é vital para o enfrentamento da criminalidade, sendo que David Baylep9, 

pesquisador de estruturas policiais na universidade de New York, afirmou que "não se vence o 

crime sem participação popular" e que, através dos estudos efetivados em diversas cidades 

718 CAMARGO, Carlos Alberto. Polícia da Dignidade Humana e Pre~ençáo Comunitdria. Revista A Força Policial. 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, no 17, ~aneiro/Março de 1998, p.8. 
719 BAYLEY, David. Palestra proferida na Universidade de São Paulo. Apud Bononi, José Carlos. ConseJhos 
Comunitários de Seguranca e o Policiamento Comunitário. Revista A Força Policial. Policia Militar do Estado de são 
Paulo, no 22, abril/junho de 1999, p.12. 



norte-americanas, foi possível concluir que nos locais em que o relacionamento polícia- 
comunidade era mais estreito, ocorria, igualmente, o recrudescimento dos indices criminais. i 

Concisamente, pode-se conceituar policiamento comunitário720, nas palavras de Robert 

Trojanoez e Bonnie Bucquero~x7~~ como sendo: 

" L..] uma fllosofla de policiamento personalizado de serviço completo, onde o 

mesmo policial patrulha e trabalha na mesma área numa base permanente, a 
partir de um local descentralizado, trabalhando numa parceria preventiva 
com os cidadãos para identificar e resolver os problemas ': 

A partir dessa definição, Sander Moreira Valério7~* verifica que o alicerce do policiamento 

comunitário é ''uma nova forma de pensar, totalmente divorciada daquela que vigorou 

durante todos esses anos, qual sga, a gestão tradicional em que as decisões são centralizadas e 

as relações interpessoais são do tipo 'manda quem pode, obedece quem precisa ', Já o estilo de 

gestão do policiamento comunitário estabelece, fundamentalmente, nova relação entre policial 

cidadão do bairro, ou vizinhança atendida". 

Na sua essência, segundo descreve Leonarda Musumeci7a3, o policiamento comunitário é 

voltado para a "resolução de problemas, não apenas para a repressão do crime, propondo-se a 
intervir num amplo espectro de conflitos, litígios, desordens e perturbações da qualidade de 
vida não contemplados pelo policiamento comum, ou resistentes às intervençties reativas e 
emergenciais que o caracterizam. Segundo diagnósticos feitos a partir de pesquisas de 

vjtimjzação e da prdpria experiência policial, esses tipos de problemas são geralmente os que 

ocorrem com maior frequência e OS que mais contribuem para a sensaçao difusa de medo e 
insegurança das comunidades. Identiflcd-10s) levando em conta as percepções da população 

720 BONONI, José Carlos. Conselhos comunitários de Segurança e o Policiamento Comunitário. Revista A Força 
Policial. Policia Militar do Estado de São Paulo, no 22, abrilljunho de  1999, p.13-14. Descreve que "o policiamento 
comunitário, tal qual está sendo implantado, não se resume a uma tática policial. E, sim. uma mudanga 
comportamental calcada numa filosofia de trabalho que deve ser entendida como a personalização de um serviço 
completo, onde o policial militar, vinculado a uma determinada área, presta serviços em parceria preventiva com a 
comunidade local, para identificação e busca de solu~ão de problemas como crime, drogas, medos, desordens 
físicas e morais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida naquela área. 
As metas deste projeto visam promover a efetiva jnteração, de maneira permanente e duradoura, entre a 
população e a PM, buscar soluções para recuperar a vida em comunidade e conscientizar a população sobre a 
responsabilidade de cada um na prevenção dos deljtos. a c h a r  organismos públicos e privados que possam 
contribuir com medidas preventivas em prol da segurança pública. zelar constantemente pelo bem-estar da 
comunidade local, orientar a população sobre situa~ões potencialmente perigosas e propor medidas acauteladoras, 
além de despertar o cidadão para solução de problemas em conjunto, dentre outras". 
721 TROJANOWICZ, Robert e BUCQUEROUX, Bonnie. Policiamento Comunitário: Como Começar. São Paulo: 
Policia Militar do Eshdo de São Paulo, 3a edição, 2003, p.6. Tradução: Mina Seinfeld de  Carakushansky. ~ i t u l o  
original: Community policing: how to get started. 
722 VALERIO, Sander Moreira. Policiamento Comunitário: Compartilhando Poder com o Cidadão. Revista Unidade. 
Brigada Militar do Rio Grande do Sul, no 42, AbrilIJunho de 2000, p.55-56. 
723 Musumeci, Leonarda (coordenação) em conjunto com Jacqueline Muniz, Patrick Lanie, e Bianca Freire. 
Segurança Pública e Cidadania - a experl&ncia de Policiamento Comunitário em Copacabana (1994-1995). 
Relatório fina] do monitoramento qualitativo, Junho de 1996, ISER - Núcleo de  Pesquisas, p.ig. Disponível em: 
twww,c~ec.ucam.edu.br/publicacoes/textos.asp. Acesso em: 5 de  março de 2002. 



atendida, e buscar solucioná-los em parceria com a mesma população constituem, os 

aspectos-chave da nova propos ta ,  que atribui ao policial de ponta funções bastante distintas 

das tradicionais". 

0 policial,çomunitário deixa de ser um mero curnpridor de ordens, mero executor de tarefas e 

rotinas previamente traçadas, passando a assumir relevantes funções como: 

- levantar e analisar problemas; 

- planejar estratégias e implementar soluções para os problemas identificados; 

- organizar a comunidade; e 

- atuar como intermediário entre o poder público e a comunidade. 

Adotado com sucesso nos EUA, no C~inadá7~4, Japã07~5, Argenti11a7~~ e outros paísesm, O modelo 

de policiamento comunitário no Brasil teve o seu embrião gerado no ano de 1972 no 10 

Congresso Centro-Sul de Relações Públicas, realizado em Porto Alegre - RS onde foi 

apresentado pela polícia militar do estado de São Paulo o painel intitulado 'Relações Públicas 

724 SILVERBERG, Christine (Chefe do Serviço de Polícia de Calgary - Canadá). Policiamento ComunitcIrlo versus 
Mjlitarjzação. Revista Unidade. Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ano XVIII, no 44, Outubro/Dezembro de 
2000, p.20-21. 
"Hoje, no raiar de um novo milênio, a maioria das agências de policia pelo Canadá estão particQando ativamente 
naquilo que hoje é visto como o padrão: parcerias em policiamento comunitdrio. I...] A transição nas abordagens 
da prestação de serviço policial do modelo mais reaciondrio tradicional para um esquema mais iluminado, prd- 
ativo baseado na comunidade, foi coincidente com outras transições: a mudança nos padrdes de imigração e 
demográflcos; incerteza econômica e aumento no desemprego especialmente entre os jovens; aparente ou temida 
erosão de valores tradicionais da família; o medo crescente da violência; incremento na sofisticação tecnoldgica e 
acesso a informação; a crescente valorização de outras ideologias e independência de pensamento e ação; e uma 
sociedade de pessoas esperando e exigindo satisfação imediata. Realmente, nossos esforços no policiamento 
comunitdrio são somente um precursor da busca major de um governo baseado na comunidade, que parece estar 
emergindo como direção do futuro e que irá abraçarum espectro amplo de serviços dogoverno". 
725 NISHIMURA, Kunio. Revista Look Japan. Thu!o, v. 42, no 492, março de 1997, p.4-g. In Uma Ronda por 
Nagasaki: a Arte do Policiamento Comunitário. Revista Unidade. Brigada Militar do Rio Grande do Sul, no 32, ano 
XV, Outubro/Dezembro de 1997, p.7. Tradução Sérgio Ferreira. Citando Kenji Kiyonaga: 
"Uma das coisas que nds temos aprendido através dos repetidos erros é que os sentimentos de uma comunidade 
solidária e a responsabilidade comunirãria são essenciais Para prevenir o crime. Originalmente, a palavra 
comunidade significa responsabilidade comum Para manter a segurança da sociedade. Isto descreve bem o que d a 
prevenção orientada ao crime. Avançando mais ainda, a prevenção ao crime dentro da comunidade é atribuída às 
obrigações comuns e responsabilidades de cada um dos seus membros. Considerando por outro ponto de vista, 
cada indivíduo tem a responsabilidade de manter a segurança comum. A participação e concordância de todos está 
no centr? do problema de controle do crime. 
726 LOBAN, Roberto Francisco (Comisario Mayor de La Polícia ,Federal Argentina). La Policia Comunitma de] 
Futuro. Revista de Policía y Criminalística. Policia Federal Argentina. Buenos Aires, no 7, julho de 1999, p.12-19. In 
Revista Unidade. Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ano m I I ,  AbrilIJunho de 2000, no 42, p.46-47. Tradução: 
Marlene Silveira Pinto. 
Y S  organizações policiais modernas se caracterizam pela progressiva implantação em seu meio de uma nova 
cultura que implica uma atitude voltada ao serviço da comunidade, diferente da tradicional. É, em suma, um novo 
estilo de ser policial. O trabalho em equipe, a polícia c o m ~ n i t m a ,  a orientação a resolução de problemas, a 
resposta contingente ao entorno concreto em que se atue, a configuração de redes interrelacionadas com o resto do 
sistema policial e com todos os agentes sociais que intervém no fato. sã0 algumas das características desse novo 
estilo policial, mas é, sobretudo, o nível de implica fãp no meio sofkf, o que caracteriza a polícia moderna : 
727 CONSUEGA, Luis de La Cruz (Coronel de Policia na Republica Dominicana). Policia y Comunidad. Revista A 
Força Policial. Polícia Militar do Estado de São Paulo, no 26, Abril /Junho de 2000, p.43-44. 
'Za eficiência de] servicio de policia depende de Ia colaboracidn y apoyo que recibe delpublico. Si um departamento 
de poma no puede obtener y conservar Ia conflanza de 10s ciudadanos de su comunidad, su eAci6ncja djsmjnuird y 
se pondrán em tela de juicio su integridady su capacidad". 



em Organizações Policiais'728, onde demonstrava a importância da Polícia Militar aproximar-se 

cada vez mais da comunidade, principalmente fazendo uso de ações cívicos-sociais (ACISO), 
onde a policia, com toda a sua infra-estrutura, objetivava a solução dos problemas mais 

prementes, além de cooperar no desenvolvimento do Estado, 
.- 

As lições contidas nesse trabalho técnico, segundo Luiz Eduardo Pesce de Arruda729 são notáveis 

"ao reconhecer a incapacidade do governo de lidar, sozinho, com as questões que afetam a 
segurança dos cidadãos e ao estimular a participação integrada da polfcia e da comunidade, 

na busca de soluções para problemas locais': 

Na sequência histórica, durante os governos de Paulo Salim Maluf (março de 1979 a maio de 

1982) e de José Maria Marin (maio de i982 a março de 1983)) como ação governamental, foi 

implantado o programa de integração polícia - povo, que almejava aglutinar as diversas forças 

representativas da sociedade, no intuito de oferecer I'... cooperação às autoridades na solução 

de problemas de cada região ".73O 

Segundo narra Luiz Eduardo Pesce de Arruda7S1, os resultados dessa ação pioneira, não foram 

aqueles esperados, uma vez que não se consegue assegurar a 'participação igualitária dos 

lideres comunitdrios com as autoridades policiais, que, devido ainda ao não reconhecimento 

da importância de se aproximar com comunidade, postavam-se mais como ouvidores e 

decisores, representantes do governo, do que como parceiros da comunr'dade. Ainda, o sucesso 

não foi alcançado devido ao forte componente político-partiddrio que contaminou o 

programa ". 

Embora o fracasso ocorrido, Luiz Eduardo Pesce de Arruda732 reconhece méritos nesse esforço, 

principalmente no que concerne ao ''lançamento das bases futuras que frutificaram no  sucesso 

dos conselhos comunitários de segurança". 

Foi durante o governo Montoro (1983-1987) que o secretário da segurança pública Michel 

Temer, tendo sido sensibilizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo que conseguiu 

demonstrar a importância da criação de núcleos de aproximação da comunidade com a polícia, 

tal como ocorria no exterior, instituiu, em todo o Estado de São Paulo, através do Decreto no 

728 SALGADO, Roberto (coordenador). Relações Públicas em Organizações Policiais. i0 Congresso Centro-Sul de 
Relações Públicas. Painel apresentado pela Se60 de Assuntos Civis do Estado Maior da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. Porto Alegre, RS, 1972. 
729 ARRUDA, Luiz Eduardo Pesce. 0 Lfder Pollcfal e Suas ReIacr3es com os Conselhos Comunltárlos de Seguranqa em 
Sao Paulo. Revista A Força Policia!. Policia Militar do Estado de São Paulo, no 16, out/dez de 1997, p.58. 
730 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO. Relatório Quadrienal. IMESP, SP, 1983, p.225. 
731 ARRUDA. O Líder Policial e suas Relações com OS Conselhos Comunitários de Segurança em São Paulo, p.59. 
732 ARRUDA. O Líder Policial e suas Relações com Os Conselhos Comunitários de Segurança em São Paulo, p.59. 



23455 733, de 10 de maio de 1985, regulamentado pela Resolução SSP no 37 734, da mesma data, 

os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG). A 

Os conselhos comunitários de segurança, na descrição de Luiz Eduardo Pesce de Armda735, 

referind~~se ao texto legal regulamentador dos CONSEG, são 'grupos de pessoas do mesmo 

bairro (nas grandes cidades) ou munic@io (cidades médias e pequenas) e que se reúnem para 

discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de 

segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação 
entre as várias lideranças locais. Por essa razão, o primeiro grande esforço de um CONSEG, 
uma vez empossada sua diretoria, é levantar o potencial de líderes que moram, trabalham ou 

estudam na área circunscrionada pelo respectivo conselho. Em geral, não conhecemos o 

incrível potencial humano que se acumula por nossa vizinhança. E ficamos surpresos ao 
encontrarmos tantas pessoas competentes, com uma rica histdria de vida, um sólido estofo de 

conhecimento e, o que é mais importante, uma incomensurável vontade de trabalhar 

voluntariamente por sua comunidade". 

Como método de trabalho, são feitas reuniões ordinárias, pelo menos uma vez por mês, e 

reuniões extraordinárias, onde comparecem as autoridades policiais da área (Comandante PM e 

Delegado de polícia titular), que são os membros natos, a diretoria do CONSEG e os demais 

membros efetivos, além de todas aquelas pessoas da comunidade que desejarem, com a 

finalidade precípua de estabelecerem conjuntamente as prioridades policiais, segundo 

levantamento das necessidades indicadas pela própria comunidade. Ainda, as reuniões do 

CONSEG visam articular as forças vivas da comunidade e a resolução de todos os demais 

problemas que, embora não policiais, impliquem na segurança do local, como falta de 

iluminação e a construção de muros em terrenos baldios e outras mais que forem identificadas. 

Aproveitam-se as reuniões para que as pessoas se conheçam e desenvolvam um espírito 

comunitário, onde todos sintam-se vítimas do problema e sujeitos ativos para a resolução dos 

mesmos. 

Todas as reuniões, obrigatoriamente, são registradas em atas que serão, oportunamente 

encaminhadas aos membros natos e à Coordenadoria Estadual dos CONSEGs, onde servirão de 

suporte ao secretário estadual de segurança pública para a elaboração da política estadual da 

segurança pública. 

733 Revogado, posteriormente, pelo Decreto Estadual no 25.366186 que, atualmente, regula os CONSEGs. 
734 Revogada pela Resolução S S P  no 47, de i 8  de março de 1999, que instituiu o Regulamento Geral dos CONSEGs. 
735 ARRUDA. 0 L jder Policial e suas Relações com os Conselhos Comunitários de Segurança em São Paulo, p.61. 



O sucesso obtido pelos conselhos comunitários de segurança, em curto espaço de tempo, 

motivaram o Ministério da J~stiça73~, nos dias 26 e 27 de maio de 1997, durante os trabalhos da 

Conferência Nacional sobre Segurança, Justiça e Cidadania, a reconhecer a eficiência dos 

conselhos, bem como recomendar que todos os Estados envidassem os esforços necessários para 

implantação .- dessa filosofia, em todos os rincões do Brasil. 

.,. 

Atualmente, devido à sua simplicidade e eficácia, os CONSEGs têm sobrevivido e evoluído sob 

diversas gestões governamentais, sendo que no ano de 1995737, existiam 953 conselhos 

implantados pelo estado de São Paulo, dos quais 850 no interior e 620 em plena atividade738. 

O sucesso dos CONSEG, segundo Rubens Octavio de Mello739, então presidente do CONSEG de 

Vila Prudente, tem uma resposta simples: "uma andorinha sd não faz verão"; sendo que a esta 

afirmação pode ser somada "a lição dos gansos", citada por Luiz Almeida Marins Filho740, para 

demonstrar a força da comunidade: 

"Quando um ganso bate as asas, cria um vácuo para o pássaro seguinte. 

Voando numa formação em V ,  o bando inteiro tem o seu desempenho 71% 

melhor do que se a ave voasse sozinha. 

Lição: pessoas que compartilham uma mesma direção comum e senso de 

comunidade, podem atingir seus objetivos mais rápido e facilmente': 

Os frutos advindos dessa aproximação entre a polícia militar e a comunidade já são amplamente 

conhecidos, principalmente através da instalação de Bases Comunitárias de Segurança, em 

locais previamente discutidos com os CONSEGs e que já vem demonstrando que nesses bairros, 

onde o policiamento comunitário está presente, a população se sente menos insegura, conforme 

dados extraídos da pesquisa do Instituto Latino Americano para a Prevenção dos Delitos 

(ILANUD)741, conforme texto abaixo: 

"Entre o espírito comunitário e a repressão 

Testado e aprovado. O policiamento comunitário, implantado há três anos 

com o objetivo de reverter a imagem negativa da Polícia Militar, associada à 

violência e a ineficiência, ganhou um atestado de qualidade. 

- - 

736 MJ/ VIVA RIO/ PNUD/ ABC. Proposições da Conferência Nacional sobre Segurança, Justiça e Cidadania. 
Brasilia. 26 e 27 de março de 1997, p.9. 
737 FERREIRA, José Roberto Guimarães (ex-Coordenador Estadual dos CONSEGs). Polícia Comunitdria. Revista A 
Força Policial. Polícia Militar do Estado de São Paulo, no 7, julho/setembro de 1995, p.53. 
738 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COORDENADORIA ESTADUAL DOS 
CONSELHOS C O M U N I T ~ O S  DE SEGURANÇA. Atualmente estão constituídos 738 CONSEGs, distribuidos em no 
de 93 na Capital e 645 no Interior. 
739 MELLO, Rubens Octávio de. Revista Metrbpole Policial, ano XXXIII, Dezembro/Janeiro de 1998, p.5-7. 
740 MARINS FILHO, Luiz Almeida. A Lição dos Gansos. Revista Arca da Aliança, no 30, outubro de 1997. Citando 
autor desconhecido. 
741 JORNAL DA TARDE. Entre o Espirito Comunitário e a Repressão. Marines Campos, 28 de outubro de 2000. 
Disponível em: <w+w.jt.com.br>. Acesso em: 28 de outubro de 2002. 
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Uma pesquisa recém-concluída pelo Instituto Latino-Americano das Nações 

Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (Ilanud) 

mostrou que a população paulistana está satisfeita com o serviço prestado 

pela PM e que, pelo menos psicologicamente, se sente menos insegura nos 
bairros onde existem as bases comunitdrias. 

A pesquisa 'Avaliação do Policiamento ComunitArio" foi realizada nos meses 
. de julho e agosto com 1.963 enti-evistados em 46 bairros da cidade (23 com o 

policiamento comunitário funcionando a todo vapor e 23 com a segurança 

feita pelo policiamento tradicional). Todas as pessoas pesquisadas tinham 

mais de 16 anos, moravam nos bairros há mais de dois anos e não poderiam 

ser parentes de policiais. 
Os 46 bairros escolhidos, localizados em todas as regiões da cidade, foram 

divididos em quatro categorias. Na primeira, estavam aqueles com taxas de 

homicídios elevadas, crescimento populacional acelerado e baixo nível 

socioeconômico, como Jardim Ângela, na zona sul, ou Wla Brasildndia, na 

norte. Na segunda, &aram os bairros com características inversas, como 

Moema e Pinheiros. Os outros grupos têm um nível intermediário de violência 

e qualidade de vida. 

[...I O principal objetivo da pesquisa, de acordo com Khan, foi avaliar como 

está a imagem da policia, medir o sentimento de insegurança da população e o 

grau de mobilização da comunidade no apoio à segurança pública. 

O policiamento comunitário passou no teste. A filosofia de trabalho, que visa a 

melhorar as relações com a comunidade, foi considerada boa por 21% do total 

de entrevistados. Já o índice de aprovação dos moradores onde as bases 

comunitárias estão instaladas subiu para 36,4%, enquanto onde prevalece o 

policiamento tradicional foi de 18,4%. 

Aprovação A polícia está realizando um bom trabalho no seu bairro? Nas 

regiões onde há o policiamento comunitário, as respostas afirmativas 

chegaram a 49,2% e, nos demais bairros, caiu para 28,6%. Para medir a 

sensação de insegurança nesses locais, o Ilanud quis saber, por exemplo, se o 

morador se sente inseguro ao sair de casa depois de anoitecer: 18,7% dos 

entrevistados que vivem nos bairros onde há policia comunitária responderam 

que sim, enquanto 26,4% dos pesquisados nas outras regiões flzeram a mesma 

afirmação. 

O Ilanud, entre o total de 44 perguntas, elaborou questões especificas para 

serem respondidas apenas pelos moradores dos 23 bairros onde há bases 

comunitárias: 65,7% dos entrevistados consideraram o funcionamento muito 

bom e 59,9% disseram acreditar que esse tipo de policiamento conseguiu 

baixar os índices de criminalidade, apesar de as estatísticas criminais dessas 

regiões não terem sido estudadas para avaliar o impacto da nova filosofia de 

trabalho da PMna redução da violência. " 
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Como se pode observar, o policiamento comunitário e os CONSEGs, caminhando juntos, 

complementam-se, tornando realidade a idéia de um modelo de prevenção comunitária, que 

estabelece a necessária sinergia entre as pessoas e a polícia, com a finalidade de melhorar o 

padrão de convivência social e as condições da segurança pública, sem que a polícia faça uso da 

força desnecessária. 

Implantação do programa de quafIdade total no 

serviço policial militar 

A satisfação das necessidades do cliente sempre foi e sempre será a principal razão de existir de 

qualquer empresa. É de vital importância que o seu cliente seja colocado no nível mais elevado 

da instituição, sendo dispensado a ele o atendimento em nível de excelência organizacional em 

todas as oportunidades que necessitar. 

Principalmente, nos dias atuais, onde a globalização da economia, a popularização das 

tecnologias de informação e a consolidação do regime democrático que se propaga pelo mundo, 

propiciam um maior acúmulo de conhecimentos742 por qualquer ser vivente do planeta, 

tornando-o um ser muito mais capacitado, exigente e crítico sobre os serviços que lhe são 

oferecidos. 

A maior cobrança pelos serviços que lhe são prestados não se volta exclusivamente às empresas 

privadas, mas igualmente às organizações públicas, que, através da análise histórica, sempre 

demonstraram serem prestadores de péssimos serviços743, além de um alto grau de 

burocratização. 

7.i2 Na década de 80, o Homem dobrou o conhe'cimento adquirido até então. No periodo de 1990 a 1994 o 
conhecimento humano foi novamente dobrado, ou seja, em apenas 4 anos o Homem evoluiu O mesmo quantum que 
havia levado i o  anos para fazer na década passada. 
743 MIQUELINI FILHO, Paulo. Programa de Qualidade Total na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Revista A 
For9 Policial. Polícia Militar do Estado de São Paulo, no 10, Abril/Junho de 1996, p.60. Lembra que "estudos 
realizados sobre os motivos pelos quais os clientes mudam de fornecedor mostram que quase 70% das razões nada 
têm a ver com o produto/serviço, mas com a qualidade do atendimento prestado: ou sda, a falta de atençãopessoal 
c principalmente o atendimento rude, autoritdrio e desatencioso levam o cliente a mudar de fornecedor ou ter uma 
imagem negativa do prestador de serviço. Corroborando tais estudos, recentemente o Ouvidor da secretaria de 
segurança pública divtllgou relatdrio trimestral sobre suas atividades, de onde se verifica que a maioria das 
queixas da sociedade em relação a polícia se refere ao atendimento. E para melhorar o atendimento nâo há 
necessidade de grandes investimentos, basta conscientizarmos os policiais militares da linha de frente que nos ' 
momentos da verdade' devem atender o cidadão com atenção, dedicação e profissionalismo, de modo a satisfazê-lo 
na sua necessidade de se sentir seguro e de ver respeitada a sua cidadania. Atitude cortês e atenciosa é questáo de 
educação que independe de equipamentos, fardamento, viaturas novas e reluzentes, embora o programa de 
qualidade total preconize a melhoria dos processos e investimentos na infra-estrutura de apoio Ci execução dos 
trabalhos ': 



Vigora, atualmente, como condição sine quà non de sua sobrevivência, que a organização 

pública, especialmente as policiais, se modernizem e busquem cada vez mais aumentar o nivel 

de competência da corporação para a prestação de serviços de excelência na área de segurança 

pública. 

.- 
A análise do custo-benefício, tão usual no seio da iniciativa privada, deve, igualmente, ser 

sopesado pelos órgãos policiais, pois se o custo de estar a sociedade segura for muito alto, como, 

por exemplo, valendo-se a policia do uso da força de forma desmedida ou da pratica da tortura, 
o beneficio auferido não será compensador, devendo-se, urgentemente, repensar os serviços 

prestados e, até mesmo, a reformulação geral do sistema policial. 

O primeiro passo foi dado pelo Governo do Estado de São Paulo, o qual reconhecendo a 

necessidade de prestar serviços públicos mais eficientes e eficazes, editou o decreto estadual no 

40.536, de 12 de dezembro de 1995, instituindo o programa permanente da qualidade e 

produtividade no serviço público, onde, na exposição de motivos, o governador Mário Covas 

deixou bem claro: 

''Para tanto, a administração pública deve tornar-se eficiente - fazer mais com 
menos - deve economizar custos, racionalizar atividades, ao mesmo tempo que 

deve capacitar sem cessar seu pessoal e deve aprimorar sempre e sempre seus 
atendimentos 344.  

O conceito de gestão da qualidade total, segundo o contido na NBR ISO 8402745, é O "modo de 

gestão de uma organização, centrado na qualidade e baseado na participação de todos os seus 

membros, visando sucesso a longo prazo, através da satisfação do cliente e dos benefícios para 

todos os membros da organização e para a sociedade". 

Vislumbrando essa importante mudança estrutural, a Policia Militar do Estado de São Paulo 

lançou o seu programa de qualidade total, sendo que, através do trabalho elaborado pelo 

tenente-coronel PM Paulo Miquelini Filho746 é possível entender por que essas mudanças eram 

essenciais: 

"Considerando-se a nossa área de atuaçdo, prestaçao de serviços, isso 
slgniflca que todas as a tivfdades malixadas devem contribuir para 

atendimento da comunidade na sua necessidade de segurança. E para que isso 

ocorra é necessário que se obtenha qualidade organizacional, ou seja, que 
todos na institujção que seJam vistos como clientes e fornecedores e que os 

744 Exposição de motivos ao Decreto Estadual no 40.536, de i2 de dezembro de 1995, publicado no Diário Oficial do 
Estado no 237, de 13 de dezembro de 1995, 
745 ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS T&CNICAS (ABNT). Norma Brasileira (NBR) ISO 8402. 



fornecedores estejam sempre buscando atender à necessidade de seus clientes. 

Assim, a organizaç&o estar8 em condiç8es de atender a seus clientes externos 

com qualidade': 

.- 
Prossegue, no mesmo trabalho, profetizando que: 

"Indiscutivelmente, a implantação de um programa de qualidade total na 

corporaçiio acarretará a mddio e longo prazos um fortalecimento da 

instituição, fruto do aumento do nível de competência dos oficiais e das praças, 

em função ainda de uma do reestruturação na área administrativa e 

operacional, paralelamente a uma política de pessoal que deverá implantar a 

avaliação de desempenho ( indicadores de qualidade no atendimento e de 

produtividade de cada órgão) e novo processo de seleção para a ascensão na 

carreira, em conjunto com uma política de ensino que intensificará o 

treinamento para todos os níveis, concursos e cursos como alavancas também 

para a promoção '747. 

O programa de qualidade total, como uma realidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

iniciou-se com a edição da Diretriz do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo n0PM6-00196, de 26 de fevereiro de 1996. 

Com o desenvolver do programa, uma série de rotinas foram implantadas para que se alcançasse 

o êxito esperado, entre eles podendo-se destacar: 

a) avaliação semestral de desempenho em face das metas traçadas pelo policial e a 

administração pública, no início de cada período de avaliação; 

b) inclusão do resultado das avaliações de desempenho na análise das promoções por critério de 

merecimento; 

c) estipulação de metas anuais a serem cumpridas por todas as unidades policiais militares, de 

sorte que, independentemente de pessoas, as metas devem ser atingidas; 

d) realização de estágios anuais de atualização profissional, obrigatório para todos os policiais 

militares; 

746 MIQUELINI FILHO. Programa de Qualidade Total na Polícia Militar do Estado de São Paulo, p.62. 
747 MIQUELINI FILHO. Programa de Qualidade Total na Polícia Militar do Estado de São Paulo, p.63. 



e) padronização dos processos policiais militares, onde, nesta fase, a Polícia Militar, 

conjuntamente com os policiais, padronizará a rotina de atuação de seus profissionais frente às 

ocorrências do dia-a-dia, objetivando que o mínimo de erros, normalmente originados pela 

vontade individual, sejam cometidos. Um constante processo de revisão é feito para que os erros 

ainda existentes e as falhas técnicas constatadas sejam sanadas e o procedimento operacional se 

ajuste às necessidades diárias do policial militar. A sociedade é incentivada a participar do 

processo de elaboração dos procedimentos operacionais uma vez que, estando de fora do 

sistema, possui grande capacidade de vislumbrar as falhas ocorridas. Novos procedimentos são 

elaborados constantemente; 

f) criação do sistema de supervisão e padronização, onde, posteriormente à elaboração dos 

procedimentos operacionais, torna-se essencial que ocorra a disseminação das informações, 

através da execução de treinamento constante com todos os componentes da corporação, 

almejando-se que saibam com clareza a missão da organização, seus propósitos, seus planos e 

metas e, principalmente, que conheçam profundamente os processos de padronização 

elaborados e que serão utilizados por eles na sua rotina operacional. A checagem do 

conhecimento é feita bimestralmente e os policiais, durante todo tempo, encontram canal de 

comunicação aberto com o escalão de comando, para apresentação de sugestões de melhora dos 

procedimentos operacionais padronizados e, até mesmo, para elaboração de outros novos que se 

perceba a necessidade durante os serviços. Tanto o cliente interno como o externo são 

ferramentas indispensáveis para realimentação do sistema com informações que servirão para a 

melhora do conjunto policial; 

g) devido às fortes emoções vivenciadas pelo policial militar no confrontamento diário com a 

criminalidade e o elevado nível de estresse que isso acarreta, conforme já tratado anteriormente, 

foi necessário que a Polícia Militar do Estado de São Paulo implantasse um sistema de saúde 

mental, onde órgãos como o hospital da polícia militar e o centro de acompanhamento social e 

jurídico, através do seu corpo de psiquiatras e psicólogos, consigam avaliar, precocemente, nos 

policiais militares, os sinais e sintomas de estresse, fadiga, desvios de comportamento e, até 

mesmo, de outras doenças psicológicas mais graves, que prejudiquem a atuação do policial na 

atividade policial militar; 

h) com a finalidade de fortalecer os princípios da qualidade, a polícia militar criou e vem 

ministrando constantemente cursos de gestão contemporânea pela qualidade para todos os 

círculos de policiais militares. 

Essa gama de medidas, já adotadas, visa consolidar o programa de qualidade total dos serviços 

prestados pela Polícia Militar, mostrando que, apesar de todos os resultados indesejados que são 
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obtidos, encontra-se no caminho da prestação de serviços com excelência à comunidade, que 

anseia pela garantia de seu direito fundamental básico da segurança. 1 

Djreittos humanos, técnicas não letais e tiro 
policial 

No dia 13 de maio de 1996 foi lançado oficialmente pelo Presidente da Republica, em conjunto 

com diversas organizações da sociedade civil, o programa nacional de direitos humanos748 

(PNDH), com o objetivo de identificar os principais obstáculos existentes à promoção dos 

direitos humanos no Brasil e apresentar propostas concretas, em todos os setores, para o 

enfrentamento e solução desse amargo problema. 

Sem dúvida alguma, o PNDH representou um enorme avanço, pelo menos no plano das 

proposições, tornando-se uma referência básica a partir do qual poderão articular-se novas 

iniciativas. 

Dentre as inúmeras intenções de reforma das instituições policiais brasileiras, pode-se destacar 

a inclusão, nos cursos das academias de polícia, de matérias específicas sobre direitos humanos 

e o apoio dos governos estaduais às experiências de polícia comunitária que encare o policial 

como agente de proteção dos direitos humanos. 

As referidas medidas orientativas, de imediato, foram acatadas pelo Governo do Estado de São 

Paulo, ao editar, no mesmo ano de 1997, o pioneiro programa estadual de direitos humanos749. 

Independentemente do plano nacional e estadual, na Polícia Militar do Estado de São Paulo o 

ensino dos direitos humano já era uma realidade nos currículos dos cursos de formação de 

748 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Programa Nacional de Direitos Humanos, 1997. Disponível em: <www.mi.gov.br>. 
Acesso em: 15 de marc6s de 2003. 
749 SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA. Programa Estadual de Direitos Humanos. Disponível em: 
<www.justica.sp.gov.br>.. Acesso em: 10 de outubro de 2002. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a elaborar um 
Programa Estadual de Direitos Humanos ("PEDH" OU "Programa Estadual"), com uma lista de 303 propostas de 
ações que o governo e a sociedade se comprometeom a desenvolver com o objetivo de aumentar o grau de respeito 
aos direitos humanos e consolidar o estado de direito e a democracia. A implementação do PEDH em São Paulo é 
acompanhada atentamente pelo governo federal e por outros estados e pode incentivar outros estados a elaborar 
programas para proteçã~ e promoção dos direitos humanos. 



330 

Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco750 e de formação de soldados, além de 

estar presente nos cursos de formação e aperfeiçoamento de sargentos e nos estágios dè 

atualização profissional a que são submetidos, anualmente, todos os policiais militares. 

No decorrer dos anos de 1997 e i998 foram desenvolvidos pela Polícia Militar em conjunto com 

a Anistia Internacional, diversos cursos de formação de multiplicadores de direitos humanos 

para Policiais Militares. Os instrutores formados, atualmente, retransmitem os conhecimentos 

adquiridos a todos os demais policiais, através dos cursos regulares de Direitos Humanos que 

são organizados anualmente. 

Pioneiramente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 13 de marcos de 1998, por ato do 

Comandante Geral, formou a Comissão de Direitos Humanos da Polícia Militarm, que reveste- 

se das funções de estudo e assessoramento do Comandante-Geral sobre assuntos ligados aos 

direitos humanos, tendo realizado trabalhos conjuntos com diversas comissões de direitos 

humanos, inclusive da procuradoria geral do Estado, ministério público e magistratura, além de 

manter estreito contato com organismos nacionais e internacionais de direitos humanos, como 

Anistia internacional e Cruz Vermelha Internacional. 

Outras matérias que vêm recebendo a mesma importância são aquelas que versam sobre 

policiamento comunitário, uso de técnicas não letais durante atividade policial e tiro policial. 

O uso de técnicas não letais busca internalizar no policial o uso da arma de fogo somente na 

situações extremas em que a sua própria vida ou a de outrem esteja em perigo iminente. Em 

todas as demais situações treina-se o policial para fazer uso de técnicas diversas como o uso de 

gás e golpes de defesa pessoal, o que possibilita a detenção do malfeitor com o mínimo de 

prejuízo à sua integridade física. 

750 ACADEMIA DE POL~CIA MILITAR DO BARRO BRANCO. Disponível em: 
~wvw.~olmil.s~.~ov.br/unidades/a~mbb~. Acesso em: 15 de fevereiro de 2003. A Academia de Polícia Militar do 
Barro Branco (APMBB) é o órgão de ensino superior da Polícia Militar do Estado de São Paulo, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e Cultura como o órgão competente pela formação dos futuros Oficiais da Polícia Militar. A 
história da Academia remonta ao ano de 1842, quando o Barro Branco, área que ocupa atualmente, foi utilizada 
como invernada da então Companhia de Cavalaria da guarnição de São Paulo, do Exército. Em 1888, essa Companhia 
de Cavalaria foi transferida para Minas Gerais e, por ocasião da Proclamação da República, o Barro Branco estava 
sendo ocupado como invernada do ioO Regimento de Cavalaria. Em 1893, a Força Públicajá se utilizava da 
invernada que, no início do século XX, foi vendida ao governo do Estado de São Paulo. Com a instalação da Linha de 
Tiro, em 1904, atual Estande de Tiro do Barro Branco, tem infcio à nova destinação da área ocupada pela 
invernada. A Academia teve sua origem em 1913, no antigo Corpo Escolar, cujo primeiro Comandante foi o Ten Cel 
Francisco Júlio César Alfieri. O Corpo escolar compreendia Curso Geral para Inferiores e Curso Complementar 
Obrigatório para Alferes e Tenentes. Institucionalizava-se, dessa forma, o ingresso ao oficialato da PM. Em 1924, o 
Corpo Escolar passa a denominar-se Centro de Instrução Militar, o legendário CIM, sendo que dezesseis anos mais 
tarde foi lançada a pedra fundamental do atual prédio, inaugurado em 1944, constituindo-se o novo Quartel do CIM, 
no Barro Branco. No ano de 1950, o CIM transf?rmou-se em Curso de Formação de Aperfeiçoamento, CFA, 
designação que conservou até 1969, quando, destinado exclusivamente a formar e especializar Oficiais, teve seus 
currículos reestruturados e passou a denominar-se Academia de Polícia Militar. Mais recentemente, 
por força do decreto n.O 11241, de 09/03/78, esta Academia, por tradição e por assim já ser conhecida, passou a 
denominar-se ~ ~ ~ d ~ m i a  de Polícia Militar do Barro Branco - APMBB. 



Estas técnicas estão sendo disseminadas através de cursos regulares promovidos pela escola dé 

educação física da polícia militar, a quem incumbe, juntamente com as escolas de formação de 

policiais, treinar os alunos em técnicas de tiro inovadoras752, onde o aluno aprende a conter o 

ímpeto do-uso da arma de fogo, somente fazendo uso no caso de situações extremadas. 

Controle Externo e Interno da Atuaçao Policial 

Os princípios inspiradores da ação policial em uma nação 'democrática devem coincidir 

exatamente com aqueles que regem o processo político daquela sociedade. Em hipótese alguma 

pode-se permitir que a polícia se oponha a estes cânones porque assim atuando deixaria de estar 

a serviço da comunidade. 

O fim precípuo da polícia e dos policiais que a compõem é a proteção dos direitos e liberdades 

de todos cidadãos e a defesa do regime democrático. 

Qualquer homem ou mulher que detenha o poder é capaz de abusar dele, convergindo-o para 

além dos limites legais, e fatos demonstram que a polícia, como detentora de considerável poder 

estatal, não é uma exceção. 

Assim sendo, para o fim de resguardar a sociedade e a própria polícia desses homens e mulheres 

que abusam do poder a eles concedidos, devem existir controles da atividade policial. 

Basicamente, segundo ensina Ignácio Cano753, "existem dois tipos de controle que podem ser 

exercidos sobre a atividade policial: interno ou externo. Em outras palavras, controle aplicado 

pela própria instituição ou exercido por outros atores sociais '1 

O controle interno, exercido diretamente pelos próprios superiores, é o mais importante e, 

obviamente, indispensável a todas as organizações policiais, sendo que todas elas possuem um 

regulamento disciplinar e o seu próprio sistema de punições. 

- 

751 NO mês de novembro de 1998, a Polícia Militar criou a Subcomissão Permanente da Comunidade Negra, dentro da 
sua Comissão de Direitos Humanos, a qual vem possibilitando, àquela comunidade, mais um canal de participago 
dentro da Força Policial do Estado, na defesa dos direitos e garantias de seus integrantes 
752 Foi desenvolvido Coronel PM Nilson Giraldi, da Policia Militar do Estado de São Paulo, o "Método Giraldi" de 
treinamento de tiro onde o aluno é submetido a diversas pistas de treinamento com diversos obstáculos e alvos 
simulando desde transeuntes comuns até pessoas fortemente armadas e fazendo uso de reféns como escudo. Durante 
0s treinamentos, o aluno é obrigado a raciocinar durante todo O tempo,, abandonando o instinto de atirar primeiro. 
Além disso, obriga-se o aluno a buscar outras alternativas, como a negociação, antes de fazer uso da arma de fogo, que 
será alternativa a ser apreciada em último caso. 
753 CANO, Ignácio. O Controle da Atividade Poljcjal:~ Uso da Força Letal. Revista Unidade. Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul, no 45, ano XIX, ~aneiro/Março de 2.001, p.33. 



Outra forma de controle interno das agências policiais é exercida por órgãos especializados de 

supervisão interna, com autoridade e autonomia suficientes ao exercício desse mister. 

No caso brasileiro, especialmente do Estado de São Paulo, ambas as polícias estão sujeitas a 

regulamentos disciplinares próprios. A lei Complementar no 207, de 05 de janeiro de 1979 (Lei 

Orgânica da Polícia) estabelece os deveres dos policiais civis e as formas de contenção dos 

abusos, enquanto que o código de conduta da polícia militar está regulado pela lei 

complementar estadual no 893, de g de março de 2001, que instituiu o regulamento disciplinar 

da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Internamente, o controle disciplinar dos policiais militares é exercido pelos próprios superiores 

hierárquicos que, a partir do posto de capitão PM, possuem a competência disciplinar para 

processar e punir os policiais transgressores, dentro dos limites especificados, os quais 

aumentam à medida que se alça maiores níveis hierárquicos, chegando, inclusive, aos chefes 

civis da Polícia Militar, que são o Governador do Estado e o Secretário de segurança pública. 

Aprimorando o controle interno, foi reestruturada, através do decreto estadual no 31.318, de 23 

de março de iggo, a Corregedoria754 da Polícia Militar, tendo tornado-se o órgão responsável 

por assegurar a disciplina e a apuração de infrações penais no âmbito da instituição policial 

militar estadual. 

Nos últimos anos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem buscado o aprimoramento das 

atividades disciplinares, através do fortalecimento da Corregedoria e das seções de justiça e 

disciplina das unidades policiais militares. 

Um eficiente instrumento de agilização dos processos administrativos instaurados foi concedido 

pela lei complementar estadual no 922, de 02 de julho de 2002, apelidada pelos órgãos de 

imprensa, como via rápida, que possibilitou a conclusão desses processos administrativos 

disciplinares em um espaço de tempo mais curto, porém sem afetar as garantias constitucionais 

do policial acusado. 

O quadro que segue permite vislumbrar uma atuação correcional mais forte da polícia militar, 

no sentido de demitir ou expulsar da corporação aqueles que não se adequaram ou perpetraram 

ações criminosas enquanto policiais. 

754 A denominação recebida foi uma adaptação pois, juridicamente, segundo explica De Plácido e Silva, Vocabulário 
Jurjdjco, Forense, RJ, 1989, p.571, o termo corregedoria 6 atividade própria do Poder Judiciário, tanto que a 



judicialmente 

Figura 86 

No ano de 2002, já em vigor a lei complementar estadual no 922102, segundo as informações 

trazidas pelo jornal O Estado de São Paulo756, na data de 18 de outubro de 2002, já haviam sido 

demitidos da corporação i90 policiais militares que se afastaram dos valores fundamentais da 

carreira, número esse que cabalmente demonstra que a Polícia Militar do Estado de São Paulo 

não compartilha de posições corporativistas757 e está sempre pronta a excluir dos seus quadros 

aqueles que se afastam do seu dever. 

O controle interno exercido pelas próprias instituições policiais reveste-se de sua importância, 

mas, igualmente, apresenta limitações, entre elas a tendência ao corporativismo, ausência de 

informações que somente as vítimas detém e o medo das testemunhas de comparecerem no 

órgão policial para colaborarem na apuração. 

-- -- -- 

Constituição do Estado de São Paulo, enl seu artigo 81, §3O, prevê como compet&ncia do Tribunal de Justiça Militar 
do Estado "os serviços de correição permanente sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar ..." 
755 SILVESTRE, Edson. Instrumentos que Norteiam a Apuração dos Desvios de Conduta de Policiais Militares que se 
Afastam dos Valores Fundamentais e dos Deveres gticos-~orais. Revista A Força Policial. Policia Militar do Estado 
de São Paulo, no 32,Outubro/~ezembro de  2001, p.80. 
756 JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO. Via Rápida Acelerou a Demissão de 277 Policiais. Marcelo Godoy, 18 de 
outubro de 2002. Disponível em: c w w w . e s t ~ a o . c o m . b r ; > .  Acesso em: 18 de outubro de  2002. 
757 CANO, Ignácio. O Controle da Atividade Policial: o Uso da Força Letal, p.33-34. Escreve que: 'Desde o ponto de 
vista atjtudjnal, uma prioridade no treinamento de policiais deve ser o combate B inevitável tendência ao 
corporativismo que surge em todas as instituições deste tipo. A idéia básica é que a lealdade aos principias que 
guiam a jnstituj@o é muito mais importante do que a lealdade aos colegas de profissão, e que acobertar abusos de 
companheiros, longe de proteger a polícia, constitui um notável preJuízo para a mesma ". 
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Essas limitações são facilmente supridas pelos controles externos que devem ser exercidos sobre 

a polícia, através do ministério público, magistratura, sociedade civil e imprensa. s 

O ministério público, com o advento da constituição federal de 1988, ganhou autonomia 

administrativa e financeiro-orçamentário, além do que recebeu inúmeras competências que, até 

então, não as exercitava. Entre estas novas atribuições, por determinação expressa do artigo 

129, VII, da CF, passou a ser função institucional do ministério público o exercício do controle 

externo da atividade policial. 

No ano seguinte, com a promulgação da carta constitucional paulista, a competência de órgão 

controlador externo da atividade policial foi reafirmada no artigo 94, IV, posteriormente 

regulamentada pela lei orgânica do ministério público paulista ( lei complementar no 734, de 26 

de novembro de i993), que no artigo 103, XIII, prescreve que é função institucional do 

ministério público, nos termos da legislação aplicável, o exercício do controle externo da 

atividade policial por meio de medidas administrativas e judiciais, dentre outras que passa a 

especificar nas alíneas subsequentes. 

Na sequência, sob fortes contestações emanadas da policia civil e duvidosa legalidade758, o órgão 

especial do colégio de procuradores de justiça publicou o Ato no 98 de 1996, que se prestou a 

estabelecer normas para exercício do controle externo das atividades de policia judiciária 

comum e militar, exercitadas, respectivamente, pelas polícias civil e militar. 

Independentemente das questões jurídicas suscitadas, o controle externo é uma realidade que 

deve ser aceita e fomentada pelos organismos policiais, em vista dos benefícios que advirão para 

as próprias instituições. 

Embora trate-se de uma função institucional ainda não aproveitada completamente pelo 

ministério público, em alguns Estados como Goiás e São Paulo, devido à atuação de grupos 

específicos que fiscalizam a atividade policial, vêm sendo desenvolvidas medidas eficazes de 

combate à tortura, aos maus-tratos e aos abusos de autoridade, como aquelas constatadas no 

758 SILVA, José Afonso da. Controle Externo da Atividade Policial como uma das Funções Institucionais do 
Ministério Público - Entendimento do art. 129, VII, da CF - Conteúdo da Lei Complementar e seus Limites 
Constitucionais - Competências Exclusivas das Polícias. Parecer. Revista ADEPESP, Edição Especial sobre o 
Controle Externo da Atividade Policial, no 22, ano 17, Dezembro de 1996, p.19-28. Ao analisar a questão entende que 
o   to 98/96, do Conselho de Procuradores de Justiça extrapola os limites permitidos pela Constituição Federal e 
legislação infraconstitucional, imiscuindo-se em assuntos internos estritamente de competência da policia civil. A 
mesma revista reproduz outros pareceres no mesmo sentido e diversas manifestações de desagravo. 





Os holofotes das câmaras funcionam como luzes da ribalta. A vaidade descontrolada provoca o esquecimento dos 
valores. A dignidade do ser humano passou a ter importância mínima ou nenhuma . A imagem das pessoas é h 
mat6ria-prima da diversão. 
O destaque da humilhação não é equivalente ao resgate da honra na totalidade dos casos. 
Na busca da verdade a custa do semelhante. para comprovar a eficiência que a incapacidade intelectual não 
tornaria possível, impulsionados pela notícia escandalosa, policiais que deveriam cumprir e fazer cumprir a lei 
transforma-m-se em algozes. 
Confunde-se permanentemente a Justiça imediata com Justiça rápida . A apuração da verdade real deu lugar d 
sede insana de vingança e, ao Rnal , fez novas vltlmas. 
O ser humano parecer ser' um detalhe, apenas. 
Processo não d palco de vaidades, nem lugar e oportunidade para estrelismos. 
Justiça serena não se pratica sob as luzes das camaras de televisao, impulsionados pelo clamor da vingança, nem 
se submete & emoção momentanea. 
O despir da realidade revelou a farsa e a hipocrisia social, também. 
O crime que ceifou duas vidasprematuramente, dejovens fllhos da classe média, mtidia, num bairro dos mais Rnos 
desta cidade, provocou até mesmo o nascimento de um movimento que intitulou-se "Reage Sao Paulo". 
Essa a face hlpdcrita da sociedade, sem embargo da necessidade de reaçio contra a InoperAncla do Estado diante 
da violência crescente e assustadora. 
Essa mesma sociedade , todavia, jamais reagiu quando os filhos de famílias mlserdveis, nos confins da periferia 
regional e social, foram e continuam sendo assassinados. 
São Paulo reage diante da morte de flihos ilustres, mas nt3o se emociona diante da morte dos filhos dos desprovidos 
de capacidade econbmfca que não podem frequentar casas noturnas de Moema, mas frequentam os bares dos 
bairros distantes, 
"Reage São Paulo" não reagiu em favor dos nove jovens que foram barbaramente acusados e sofreram para 
confessar um crime que não cometeram. A prova colhida não admite dúvida atualmente. 
Alguns desses jovens vítimas, que de comum têm a vida infra-humana, a pobreza latente, a falta de esperança de 
dias melhores, a miséria como companheira constante, a falta de ideal e perspectiva de futuro, a cor da pele, ainda 
sofrem as conseqiiências da perversidade. 
Ninguém reage, nem reagiu. 
Ageis na defesa de criminosos na luta pela dignidade do homem, os defensores dos direitos humanos silenciaram 
[...I A conclusão é dolorosa. Matar filho de rico em bairro de classe média alta ou abastada dá noticia, repercute, 
revolta a sociedade que reage. 
O mesmo fato, quando atinge o marginalizado da economia não desperta qualquer reação. 
Um promotor de justiça alcança notoriedade porque teve a coragem de cumprir seu dever de oficio. 
Demonstrando a sensibilidade prdpria dos profissionais com formação humanistica, um jovem promotor, de 
carreira certamente promissora, destacou-se. Saiu da vala comum. Não se intimidou com as pressões dos vários 
segmentos da sociedade. Afrontou as opiniões e defendeu as vitimas inocentes da degradante ação policial e 
requereu a liberdade. 
Participando das fases de investigação, não permitiu o nascimento de novas vitimas e ceifou a ação irresponsável 
dos que deveriam ser responsáveis. 
Outro paradoxo. A evidência decorre do estrito cumprimento de sua obrfgaçã0.A instituição a que pertence, diante 
da repercussão social do crime, apressou-se em designá-lo para acompanhamento das investigaçcies. Sorte das 
vitimas, que foram libertadas. 
Não consta, todavia, que idêntica preocupação tenha despertado a necessidade de designar outro ou mesmo 
membro do Ministério Público para acompanhamento do inquérito destinado a apurar a responsabilidade dos 
policiais envolvidos na farsa. 
As vitimas, mais uma vez, não têm importância. 
A comemoração dos cento e cinquenta anos do nascimento do poeta Castro Alves soa como ironia nos dias atuais. 
De seus versos extrai-se a triste conclusão. Os tempos passaram, mas os homens continuam os mesmos. 
Fosse vivo, não tendo os escravos para defender, certamente haveria de bradar: 
'Era um sonho dantesco ... o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de 
ferros ... Estalar de açoite [...I. E N-se a orquestra irônica estridente e da ronda fantástica a serpente faz doidas 
espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala ouvem-se gritos L,.] o chicote estala, L..]. Presa nos elos de uma sd 
cadeia, a multidão faminta cambaleia. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martirios embrutece, 
cantando, geme e ri! 
I...]. Senhor Deus dos desgraçados! 
Dizei-me vós, Senhor Deus! 
Se éloucura ... se é verdade 
Tanto horror perante os céus?! 
I...] Quem são estes desgraçados 
Que não encontram em vós 
Mais que rir calmo da turba 
Que excita a fúria do aigoz? 
Quem são? Se a estrela se cala, 
Se a vaga a pressa resvala 
Como um cúmplice fugaz, 
Perante a noite confusa 
Dizei-me tu, severa musa, 
Musa libérrima, audaz 
Não seria difícil responder ao Poeta: 
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A magistratura, apesar de não possuir competência específica de controle da atividade policial, 

também tem um papel importante pois, no exercício de sua função jurisdicional, não só validh 

as atuações policiais, como, igualmente, reprime severamente os abusos praticados, servindo 

como forte fator de desestímulo aos demais policiais, em continuar marginalmente à lei. 

.- 

José Maria Tigerino Pacheco760, ao expor sobre a situação da Costa Rica, relata que o maior 

problema do controle exercido pelo poder judiciário ocorre quando: 

'Yuízes medrosos ou indiferentes resultam perniciosos para salvaguarda de 

um regime de liberdade. A dignidade da magistratura obriga a velar pelo 

imediato acatamento das determinações judiciárias ou a renúncia do cargo, 

quando a este não se reconheça autoridade. 

Muitas vezes os magistrados são cúmplices do atropelo à legalidade, por que 

aceitam uma indigna subordinação à força pública". 

Felizmente, esse quadro tenebroso não se repete no Brasil, sendo o poder judiciário o guardião 

das leis e garantidor dos direitos fundamentais dos cidadãos. 

Em determinadas sociedades de antiga e consolidada tradição democrática, a participação 

popular é muito apreciada nas comissões de controle da polícia, operando-se uma verdadeira 

interação entre o povo e a polícia. 

No Canadá, como exemplo da participação da sociedade civil na supervisão do cumprimento da 

lei, foram criadas corporações com o propósito de exercer um controle civil sobre a polícia, tais 

como os Police Service Boards e as Police Commissions, além de outras com a competência de 

exercerem o controle específico sobre a conduta praticada pelo policial. 

Na explanação da estrutura montada no Canadá, Jean-Pierre Beaulne76l expõe que as 

corporações civis criadas para supervisionar o cumprimento da lei pelos órgãos policiais "têm 

um papel de controle e direcionamento", enquanto as outras corporações civis "têm um papel 

de rever a conduta policial". 

O sistema de supervisão civil no Canadá encontra-se bem estruturado nos três níveis federativos 

- municípios, províncias e federações - sendo que um exemplo perfeito de funcionamento 

São homens desgraçados, sedentos, alquebrados, míseros escravos da sociedade atual. 
Como constatou na sua época, "Existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e covardia ... E 
deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria ". 
"l? a fatalidade atroz, que a mente esmaga ...I1. 

760 PACHECO, José Maria Tigerino. Polícia e Democracia.Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, no 3, p.47. 
761 BEAULNE, Jean-Pierre. Polícia e Sociedade Democrática: Desafios para o Século XXI Revista Unidade. Brigada 
Militar do Rio Grande do Sul, no 43, ano XVIII, Julho/Setembro de 2000, p.17. 
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ocorre na Royal Canadian Mounted Police (RCMP) onde funciona uma comissão de 

reclamações públicas762, composta paritariamente por membros da sociedade e da próprih 

instituição policial. 

Pode-se, resumidamente, afirmar que todas as forças policiais do Canadá se encontram 

supervisionadas por um ou outro dos modelos de agências de supervisão civil do cumprimento 

da lei. 

Na estrutura brasileira, não se contempla nenhum sistema semelhante, sendo que o que mais se 

aproxima são as Ouvidorias de Polícia criadas nos Estados, sendo que o ouvidor é um membro 

alheio aos quadros policiais e recebe reclamações sobre os serviços policiais e sobre os desvios 

de condutas praticados por esses agentes. Em São Paulo a Ouvidoria funciona como porta de 

entrada das manifestações populares, repassando às Corregedorias das polícias as denúncias 

para que sejam apuradas. Exerce ainda o controle sobre o resultado das apurações, não tendo 

competência decisória sobre o resultado final obtido. 

Como a Ouvidoria de polícia, os conselhos comunitários de segurança também se constituem 

como fórum adequado para que a população se manifeste sobre a polícia que deseja para lhes 

proteger e sobre a atuação policial, contudo, a comunidade não participa do processo 

investigatório e, muito menos, interfere nas decisões disciplinares que foram adotadas pelas 

autoridades policiais. 

Urge que se estabeleçam mecanismos que possibilitem que a sociedade civil participe 

conjuntamente do controle da atividade policial pois, somente assim, sabendo que a polícia 

busca a prestação de serviço com qualidade, é que a comunidade começará a acreditar nas suas 

instituições e a participar ativamente na busca de soluções para os problemas da segurança. 

O controle externo não se limita aos órgãos públicos ou à sociedade, mas também a alguns 

outros atores sociais, como as agências jornalísticas, através da chamada imprensa investigativa, 

que pode exercer essencial papel no controle dos organismos estatais, inclusive a polícia, 

quando torna público atos que não se compatibilizam com o ordenamento legal vigente. 

Apesar da Polícia Militar do Estado de São Paulo estar trilhando no sentido desejado pela 

sociedade, ainda falta muito trabalho para que se alcance a formatação ideal de um órgão 

policial, principalmente pela pouca participação da comunidade nos assuntos inerentes à 

segurança pública, esperando-se que se altere num futuro próximo. 

-- 

762 A comissão de Reclamações Públicas foi criada num esforço da própria RCMP para sanar um sério desgaste na 
confiança dos cidadãos em sua secular e mais famosa entidade policial. A sensação de falta de confiança consolidou- 
se após sucessivas denúncias de cometimento de condutas indevidas por parte da policia e de seus policiais, sem que 
ocorresse a necessária investigação por parte da força policial. 



Nessa busca, cabe transcrever os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa coordenado por José 

Palominhas Fagundes dos Santos Filho763, onde relacionaram uma série de sugestões dos 

próprios policiais militares de como pode ser diminuída a violência praticada pelos policiais, 

durante as. atividades de preservação da ordem pública: 

Técnica Profissional "...preparação Técnica profissional ..." 

"...qualificar melhor os policiais nos diferentes 
níveis de serviço ..." . 
"...buscar aperfeiçoamento permanente da 

"...assistência psicológica ..." 

".. .melhoria salarial ..." 

"...ações de comando ..." 
"...conhecer seus comandados ..." 

763 SANTOS FILHO, José Palominhas Fagundes doS. A Violência do Policial Militar no Exercício da Função. Pesquisa 
apresentada no CEPGSP/APM/20oi, RS. Disponivel em: <www.i~bm.rs.eov.br>. Acesso em: 02 de novembro de 
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