
Gustavo Pereira Freitas
Acadêmico de direito da UFPA.

Contato: (91) 8306-2140
E-mail: gustavoffreitas@gmail.com

Nathalia Karollin Cunha Peixoto de Souza
Acadêmica de direito da UFPA.

Contato: (91) 8044-4236
E-mail: nathalia_k.peixoto@hotmail.com

1



TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS: ENSAIO SOBRE A SUBSISTÊNCIA 

DESSA PRÁTICA NO BRASIL

EIXO TEMÁTICO: Violência, Cidadania e Direitos Humanos

RESUMO: O artigo tem o objetivo de levantar a discussão que permeia há muito na história, 

no  nosso  caso  a  brasileira,  sobre  a  prática  nefasta  do  crime  de  tortura.  Não  intentamos 

reelaborar o debate de cunho essencialmente legalista frequentemente alterado. Assim como, 

não ateremos olhares a qualquer debate de ordem meramente técnica sobre delimitação de um 

conceito, já elaborado e reelaborado. O presente trabalho tem como cerne a releitura histórica 

das torturas no passado que, muito graças a impunidade, continua autorizando a tortura atual. 

Optou-se  por  escolher  se  abordar  a  tortura  praticada  pelos  agentes  do  Estado,  mais 

especificamente  pelos  policiais,  não  por  qualquer  tipo  de  tendência,  mas  sim  por  que 

exatamente este tipo de tortura tem contribuído para um verdadeiro descrédito na confiança 

que a população deposita à justiça brasileira. Além de que a prática da tortura, em qualquer 

Estado-Nação, esta diretamente relacionada não só a interpretação elaborada pelo Estado, mas 

também,  de  forma  a  legitimá-la  ou  aboli-la,  a  interpretação  dada  pela  sociedade.  Daí  a 

relevância do debate.

PALAVRAS CHAVES: Tortura. Sistemas penais. Impunidade. Direito penal.

ABSTRACT: The paper aims to raise the discussion that permeates much in history, in our 

case the Brazilian, about the nefarious practice of the torture crime. Do not intend to recreate 

the essentially legalistic  debate  often changed. As well,  we will  haven’t  the looks of any 

debate on purely technical definition of a concept, as elaborated and reworked. The present 

work has as core historical reinterpretation of torture in the past that, because of impunity 

continues  today  authorizing  torture.  We  decided  to  choose  if  addressing  torture  by  state 

agents, more specifically by police, not for any kind of trend, but because exactly this kind of 

torture has contributed to a real disbelief in the confidence that people deposited the Brazilian 

justice. Besides that the practice of torture in any nation-state, is directly related not only to 
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the interpretation elaborated by the State, but also in order to legitimize it or abolish it, as 

interpreted by society. Hence the relevance of the debate.

KEY-WORDS: Torture. Penal systems. Impunity. Criminal Law.

“É monstruoso e absurdo exigir que um homem acuse-se a si mesmo, e procurar 
fazer nascer a verdade por meio dos tormentos, como se esta verdade estivesse na 
fibra e nos músculos do infeliz!”(BECCARIA, 2008, p. 38. Apud. FREITAS, 2009, 
p. 169).

1 - INTRODUÇÃO

O  tema  da  tortura  é  fonte  de  estudos  das  mais  diversas  áreas  do  conhecimento, 

passando pelo direito, a psicologia, a história, as ciências sociais, etc. Alguns trabalham o 

tema de forma direta, objetivando buscar explicações ou fundamentos práticos para a tortura, 

outros, por sua vez, delimitam a questão da tortura de forma indireta, descrevendo sua prática 

como inerentes aos sistemas de poder, dominação e punição.

Uma possibilidade de estudo é fazer o resgate histórico traçado, principalmente por 

autores da área jurídico penal, eles tendem a fazer uma reconstrução, resgatar a memória da 

tortura  desde  a  Antiguidade  até  os  dias  atuais.  Trabalha-se  com  o  pensamento  de  uma 

racionalização  do  sistema  punitivo  ou  na  perspectiva  de  fazer  “uma  distinção  entre  o 

momento em que a tortura consistia em instrumento legal e destinado à instrução criminal, e o 

momento em que essa prática passa a ser criminalizada e retirada do bojo legal” (JESUS, 

2010, p. 27).

Outra metodologia para trabalhar o tema é tentar travar uma discursão moral sobre a 

tortura, quando se segue essa trilha parece que a justificação moral é habilmente utilizada 

quando existe um caso em que os agentes parecem decidir entre o respeito à dignidade de um 

ser humano em detrimento da vida de milhões de outros. Funciona mais ou menos da seguinte 

forma: 

Aquele que detém a informação, fonte para a salvação dessas milhares 
de vidas, é retratado como “malvado terrorista”, cuja intenção é causar 
mal  à  sociedade.  Como  ele  é  mal  e  cruel,  pois  objetiva  eliminar 
milhares de vidas em nome de um considerado “fanatismo” religioso e 
político, a sua integridade é colocada em questão. Sendo um “cruel e 
sanguinário” terrorista, não há nenhuma “humanidade” que possa ser 
preservada, podendo assim ser alvo de tortura (JESUS, 2010, p. 28 e 
29).

Esse caráter multidisciplinar que desperta interesse de várias áreas do conhecimento 

humano, nos parece sugerir que não é possível negar o fenômeno social da tortura, mesmo em 
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pleno  século  XXI,  com  todas  as  convenções,  tratados,  declarações  internacionais  e  leis, 

visando coibir essa prática, ela ainda subsiste, ou sobrevive no mundo.

Dentre esse rol de metodologias, de análises do fenômeno da tortura,  optamos por 

utilizar estudos sociais, históricos, análise de leis, decisões judiciais, dentre outros, mas todos 

referentes ou relacionados no que se refere à tortura cometida por policiais. Muitos aspectos 

sobre essa questão deverão ser abordados, mas desde já cabe o registro de ser este trabalho 

apenas um artigo e longe de nós tentarmos esgotar esse tema.

Podemos ressaltar que a forma mais comum de tortura é aquela praticada por agentes 

do Estado. Dentre um rol finito desses agentes, o policial é, até pela forma como a polícia está 

organizada em sua ideologia e hierarquia,  o mais  propenso a praticar  atos  de tortura.  No 

primeiro tópico iniciamos delimitando o tema, levantando alguns questionamentos sobre a 

práxis da tortura no Brasil e findamos ressaltando a questão de uma aceitação por parte da 

população do acometimento da tortura por policiais.

No item seguinte, sistemas processuais penais e sua correlação com a tortura policial, 

tentamos apresentar a dualidade do sistema inquisitorial versus o sistema acusatório, para daí 

sustentarmos uma possibilidade de onde advém a perseverança da tortura na prática policial 

contemporânea. Nesse tópico, respondemos alguns dos questionamentos levantados no item 

anterior, tais como a ideologia de formação de policiais torturadores e apresentamos em geral 

quem são as vítimas ou grupos vulneráveis à tortura em nossa sociedade.

Na sequência, abordamos a questão da impunidade e tortura de ontem e de hoje, nesse 

tópico, levantamos os estratagemas utilizados para a banalização da tortura e também algumas 

das estratégias jurídico-política de garantia da impunidade dos torturadores de outrora além da 

subjetivação dessas práticas no Estado atual. Com isso pretendemos dizer que a prática da 

anistia e com ela a impunidade funciona como forma de impulsionar a tortura atual.

Para  tal  se  faz  necessário  que  a  tortura  não  seja  vista  de  uma  perspectiva 

individualizante, isto é, de vítima versus torturador ou vítima versus Estado, mas resultado de 

sua própria maquinação ideológica, discriminada pelos seus aspectos mais salientes, mesmo 

que legais, “da dor infligida ao outro” para castigar, intimidar ou obter informações, já que 

outro reflete o olhar dos “nós” em sociedade.

Na sequência, escrevemos tópico acerca da aceitação da tortura, aqui a discursão em 

relação à prática da tortura por policiais é levada a trabalhar a questão que para a defesa da 

segurança pública, o uso da violência é idôneo para a manutenção da paz social. Frente ao 

medo, violência e insegurança social é esperado do Estado soluções, notadamente do direito 

penal (ultima ratio), defronte a falha de todos os outros mecanismos de controlo social.
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Ainda ressaltamos, nesse tópico, uma espécie de caráter pedagógico da tortura, pois 

esta é vista como restauradora da ordem infligida pelo delito,  tal  qual fosse possível uma 

violação  mais  violenta  corrigir  outra  menos  violenta.  Nessa  vertente,  é  que excessos  são 

apoiados  pela  população,  desde  que  tais  excessos  sejam  destinados  aos  sujeitos 

marginalizados.

Por último, finalizando esse trabalho falaremos sobre o regime jurídico da tortura, 

concluiremos  pela  predominância  das  normas  de  direito  internacional  e  impedindo  ao 

legislador pátrio a possibilidade de nega-lhes abrangência.

2 - TORTURA, TORTURAS

Um primeiro  pensamento  sobre  tortura  está  associado  à  ideia  de  sofrimento.  De 

imediato concebemos tortura como uma prática para provocar intencionalmente intensa dor 

física ou mental, para tal, é comum imaginarmos de um lado a figura do torturado, agente 

público ou particular realizador do tormento, e do outro o torturado, sujeito tido como vítima 

desse  ato.  A finalidade  dessa  ação,  em regra  geral,  é  a  extração  de  uma  informação  do 

torturado.

Ao bem da verdade, é nesse sentindo que boa parte das legislações internacionais ou 

nacional conceituam a tortura, para exemplificar, bastaria a leitura do art. 1º da Declaração 

Sobre  a  Tortura  e  outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis  Desumanos  ou  Degradantes  da 

Organização das Nações Unidas (ONU) de 9 de dezembro de 19751 ou o art. 1º da lei 9.455 

de 07 de abril de 1997, respectivamente. Para nós, nesse trabalho, não nos resumimos em 

analisar leis convenções, mas sim conjunturas e contextos da tortura realizada por policiais.

A partir dessa constatação inicial, abre-se um leque de possibilidades sobre o contexto 

da tortura, quem seria o torturador e a vítima. Teríamos, nesse sentido, tortura nas prisões, no 

meio rural, no ambiente domiciliar ou praticada por policiais. Seriam torturadores, agentes 

carcerários, a figura do coronel no meio rural, um particular qualquer ou um policial. Por sua 

vez  as  vítimas  seriam  os  presos,  presos  políticos,  o  trabalhador  do  campo,  os  filhos, 

culminando com a existência de grupos vulneráveis a essa prática, tais como, o favelado, o 

morador de rua, a prostituta, etc.

1

1

 Convenção está ratifica pelo Brasil em 28 de setembro de 1989.
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Dai a iniciativa e a limitação desse trabalho, uma vez constatado haver muitas espécies 

de torturas em nossa sociedade, leviano, seria tentar estabelecer um conceito genérico sobre a 

tortura  e  mais  imprudente  seria  a  tentativa  de  dissertar,  nesse  artigo,  sobre  todas  essas 

modalidades. Sendo assim, elegemos delimitar nosso tema apenas para tortura praticada por 

policiais, em parte por ser esse o tipo mais comum e, sem dúvida, ser o tipo de tortura aceito 

por uma parcela da população2.

Afunilando ainda mais nosso tema, também deixamos de fora desse artigo, trabalhar a 

tortura  praticada  pelo  Exército,  tema  relevante  devido  a  grande  divulgação  dada  após  a 

revelação  do  uso  de  tortura  por  soldados  norte-americanos  e  ingleses  contra  prisioneiros 

iraquianos de Abu Ghraib, Iraque, e da existência da prisão americana de Guantánamo, Cuba, 

cujos prisioneiros eram submetidos a todos os tipos de abusos. O que procuramos evidenciar é 

a tortura praticada por policiais civis, policiais militares por meio de Batalhões de Operações 

Especiais (BOPE) que seja esta realizada dentro ou fora de delegacias.

Tomando  como  exemplo  o  filme  Tropa  de  Elite,  com a  direção  de  José  Padilha, 

baseado no livro  Elite da Tropa  autoria de Luís Eduardo Soares, André Batista e Rodrigo 

Pimentel de ampla repercussão nacional, vamos desenvolver o tema da tortura por policiais. 

Algumas  indagações  deverão  ser  levantadas  e  tentaremos  desenvolver  desde  logo  e  nos 

próximos tópicos a respeito do assunto.

Nesse  rol  temos  que  questionar  como  a  tortura  consistia  em instrumento  legal  e 

destinado à instrução criminal, passando a essa prática a ser criminalizada e banida pela lei, 

mas que mesmo assim ainda subsiste na prática policial? Há um processo de formação de 

policiais  torturadores?  Quais  as  vítimas  em  geral?É  possível  explicar  a  continuidade  da 

utilização da tortura  por  policiais  no Brasil,  mesmo em momentos  políticos  considerados 

democráticos?  Ocorre  à  responsabilização  penal  de  policiais  pelo  crime  de  tortura?  Caso 

positivo, como é realizado o processo?

Problemática é essa a situação, que por mais que tenha sido banida legalmente em 

grande parte dos países do mundo e, nisso incluso o Brasil, bastando citar legislações como a 

Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos;  da  Convenção  Contra  Tortura  e  Outros 

Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes, do Pacto de direitos Civis e Políticos, 

2

2

Pesquisa nacional sobre valores e comportamentos realizada em 2008 pela Nova S/B em parceria com o Ibope 
detectou que um em cada quatro brasileiros acima de 16 anos usaria a tortura para obter informação de um 
suspeito.  Os  entrevistados  afirmam  que  se  fossem  um  policial  combatendo  o  crime,  torturariam 
suspeitos.Disponível em <http://www.novasb.com.br/noticia/2008/> data do acesso 12/03/13.
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ratificada em 16/01/1992; da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada em 

25/09/19923, lei 9.455 de 07 de abril de 1997 (crime de tortura), etc., entretanto a “cultura” da 

práxis policial de torturar suspeitos se mantém viva em pleno século XXI.

É nesse contexto que assistimos a um capitão Nascimento em ação, líder do BOPE, 

presenciamos em várias cenas do filme juntamente com seu esquadrão de caveiras torturando 

traficantes  para  que  estes  entreguem  informações  sobre  os  líderes  da  favela,  além  da 

brutalidade dessas cenas existia uma aceitação4 por parte da população em relação à tortura, e 

em grande parte isso se deve em relação ao traficante ser visto como um inimigo da sociedade 

o qual deve ser punido.

Para  JESUS (2010)  em se  tratando de  Brasil  isso  fica  claro,  já  que  determinadas 

pessoas podem ser torturadas sem que isso seja considerado crime. Se a punição por crimes de 

tortura não é tão irrelevante se comparada às denúncias desse tipo de crime, isso pode indicar 

que no momento do julgamento não se problematiza o ato criminoso da tortura contra um ser 

humano, mas se este se humano é titular de um direito, se ele é considerado um membro da 

comunidade, de um mundo comum em que as pessoas são vistas como iguais e como cidadãs. 

E nos aproveitando mais uma vez da autora para finaliza esse tópico:

A população, muitas vezes aterrorizada pelo aumento da violência e do medo, acaba 
por aceitar, e por vezes incentivar, o aumento de aparatos policiais repressivos, de 
políticas  de  contenção  e  atividades  mais  ostensivas  por  parte  dos  órgãos  de 
segurança,  sem se preocupar com os resultados e consequências que essas ações 
podem apresentam. O uso indiscriminado da tortura é um deles (JESUS, 2010, p. 
52).

A seguir  tentaremos  dar  continuidade  respondendo  as  questões  supramencionadas, 

fazendo, desenvolvendo e elevando a discursão a níveis mais profundos, tratando da falácia 

3

3

 Lembrando  que  conforme  art.  5º,  §3º  de  nossa  Constituição  Federal  de  1988  diz  que:“Os  tratados  e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em  dois  turnos,  por  três  quintos  dos  votos  dos  respectivos  membros,  serão  equivalentes  às  emendas 
constitucionais”.  Disponível  em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>  Data  do 
acesso 16/03/2013.

4

4

 Luiz Eduardo Soares, em artigo comenta que “Portanto, não é de se espantar que haja quem 
aplauda a tortura e as execuções. Esses não foram convencidos pelo filme de que torturar é 
bom, executar é bacana. Eles se identificam com personagens que encarnam seus valores e 
expressam  suas  emoções”  (destacamos)  disponível  em 
<http://www.rolim.com.br/2002/_pdfs/tropa_elite.pdf> data do acesso 16/03/2013 às.
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que é a ideologia que rege a formação de policiais torturadores para posterior tópico acerca da 

impunidade.

3 - SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS E A SUA CORRELAÇÃO COM A TORTURA 

POLICIAL

A persistência da tortura na sociedade é corolário da dominância por um longo período 

do sistema processual penal dito  inquisitorial. Ainda hoje o sistema processual brasileiro é 

classificado  como  sendo  misto,  isto  é,  dividido  em  duas  etapas:  uma  fase  extrajudicial 

inquisitiva, em regra realizada, no Inquérito Policial (IPL). Outra etapa é a judicial na qual o 

sistema seria eminentemente acusatório em conformidade aos traços dados pela Constituição 

Federal de 19885.

A pouco falávamos da existência de uma aceitação de uma parcela da sociedade em 

relação à tortura e acima colocamos que isso muito se deve por ainda sobreviver no processo 

penal brasileiro o modelo inquisitivo.A forma como o inquérito policial é feito, delineado por 

uma característica fundamental desse sistema:  a busca pela verdade real. Vejamos melhor 

posicionamento:

A estrutura  do  processo  inquisitório  foi  habilmente  construída  a  partir  de  um 
conjunto  de  instrumentos  e  conceitos  (falaciosos,  é  claro),  especialmente  o  de 
“verdade real  ou absoluta”.  Na busca dessa tal  “verdade real”,  transforma-se a 
prisão cautelar em regra geral, pois o inquisidor precisa dispor do corpo do herege. 
De posse dele, para buscar a verdade real, pode lançar mão da tortura, que se for 
“bem” utilizada conduzirá a confissão. Uma vez conseguida a confissão o inquisidor 
não necessita de mais nada, pois a  confissão é a rainha das provas (sistema de 
hierarquia de  provas).  Sem dúvida,  tudo se  encaixa para bem servir  ao  sistema. 
(LOPES JR, 2011, p. 67, destacamos).

O inquérito policial brasileiro, por ser inquisitivo, ainda tem como principal meio de 

prova a extração da confissão do suspeito o qual deve confessar a “verdade real6”, valendo-se 

5

5

 “Pode-se constatar que predomina o sistema acusatório nos países que respeitam mais a 
liberdade  individual  e  que  possuem uma  sólida  base  democrática.  Em sentido  oposto,  o 
sistema inquisitório predomina historicamente em países de maior repressão caracterizados 
pelo autoritarismo ou totalitarismo, em que se fortalece a hegemonia estatal em detrimento 
dos direitos individuais.” (LOPES JR, 2011, p. 58).

6

6

 Para Maria Gorete “a associação entre tortura e verdade não é exclusiva do Brasil, ela 
corresponde a uma longa tradição ocidental de tortura judicial e de práticas religiosas cristãs” 
(JESUS, 2010, p. 37).
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os policiais dos meios que dispuserem em mãos para fazê-lo, tendo em vista que isso se deve 

muito pela carência de estrutura do estado, que dispõe de insuficiente contingente humano 

(policias, peritos, delegados, etc.) e principalmente ao pensar nas pequenas e médias cidades 

uma  carência  de  infraestrutura  (falta  de  viaturas,  armamentos,  etc.).  Ou  mesmo  pela 

constituição  do  delito  o  qual  pode  ocorrer  em  situações  em  que  tudo  que  se  tem  é  o 

depoimento da vítima. Sendo precárias as condições, os policias procuram jeitos mais fáceis 

de realizar seu dever:

A tortura permitiria aos policiais solucionarem crimes de forma mais econômica, de 
tal  maneira que,  quando não fosse possível  utilizá-la,  muitos inquéritos  policiais 
ficariam sem solução. A ameaça de seu emprego funcionaria também como pressão 
para  se  negociar,  de  maneira  ilegal,  a  não  criminalização  da  ocorrência.  Nessa 
negociação de “mercadorias políticas” os policiais valer-se-iam da autoridade que 
lhe é conferida pelo Estado para a satisfação de seus interesses privados.  Assim, 
violência  e  corrupção  não  seriam desvios,  mas atividades  rotineiras  do  universo 
policial (VARGAS, 2012, p. 12).

Em suma, segundo JESUS (2010) o IPL é inquisitorial e sem contraditório, posto que 

não há acusação. Sem embargo, atos e técnicas utilizadas no procedimento policial dependerá 

da  posição  social  do  acusado  e  a  extração  da  verdade,  por  meio  da  tortura,  vai  variar 

dependendo da gravidade da denúncia ou queixa. E teríamos a acrescentar a esse raciocínio 

que fica também a participação do advogado a faculdade do delegado, apesar daquele ser 

fundamental para o exercício da justiça7.

Cabe aqui, resgatarmos uma questão por nós levantada, há um processo de formação 

de  policiais  torturadores?  Frente  ao  recente  posicionamento  da  predominância  do sistema 

inquisitivo diríamos que é possível esse processo de alienação dos policiais. Dois argumentos 

podem sustentar essa tese.

O primeiro é concentrado na expressão “ideologia caveira”, isto é, no filme tropa de 

elite, logo no início, capitão Nascimento dá três possibilidades para ser policial no Rio de 

Janeiro, a saber, ou policial se corrompe, ou se omite ou vai para guerra. Esse ir para guerra 

representa os policias do BOPE dominados pelo pensamento de que devem “limpar a favela” 

como o único ou ultimo recurso do Estado naquele local. 

Assim, diríamos que deve o policial torturador está convencido de que realiza essa 

prática  pela  segurança  nacional.  No  treinamento  desses  policias  temos  um  processo  de 

7

7

 Dirá o art.  Art. 133 da Constituição Federal de 1988: “O advogado é indispensável à administração da 
justiça,  sendo  inviolável  por  seus  atos  e  manifestações  no  exercício  da  profissão,  nos  limites  da  lei” 
(destacamos).  Disponível  em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>  Data  do 
acesso 16/03/2013.
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lavagem cerebral, com transposições de valores fazendo-os enxergar o “inimigo”, algo bem 

semelhante ao treinamento e seleção do BOPE para expulsão dos corruptos, nesse sentindo 

corrobora o pensamento:

Essas  mesmas  psicólogas  entrevistaram  soldados  e  ex-soldados  do  Corpo  de 
Infantaria  da  Marinha  e  dos  Boinas  Verdes  dos  Estados  Unidos  e  chegaram  à 
conclusão que para o treinamento eram selecionados os mais saudáveis e que, com 
os “ritos de iniciação”,eram ensinados “novos” valores e normas através de atos que 
provocavam  dores,  sofrimentos,  vexames  e  humilhações.  Os  recrutas  eram 
gradualmente  “dessensibilizados”  diante  da  violência,  e  sua  resistência  a  atos 
repugnantes era totalmente vencida. Um dado importante levantado foi o de que o 
“inimigo” nos treinamentos era apresentado como um ser miserável, não humano: 
isso tornava mais fácil provocar-lhe danos, ou mesmo matá-lo (COIMBRA, 2001, 
p.15).

O segundo argumento é o corporativismo da polícia, pois as autoridades não se sentem 

inclinadas a investigar denúncias de torturas cometidas por policiais, em razão das mesmas 

autoridades  responsáveis  pelas  investigações  também  serem  policiais,  tornando-se  assim 

contaminados ou aceitando com mais facilidade a prática da tortura.

Mas quem é esse inimigo? Ou como perguntávamos, quais as vítimas em geral? Nesse 

paradigma parecem existir os cidadãos “torturáveis” e os “não torturáveis” segundo JESUS 

(2010) é uma divisão construída por aqueles que torturam, no caso dos policiais, parece existir 

a diferenciação entre os “cidadãos de bem” e “criminosos”. Os “primeiros são vistos como 

sujeitos de direito, cidadãos; os segundos são os inimigos sociais, não são cidadãos nem são 

reconhecidos como iguais”. Vistos como o próprio diabo, os criminosos são adjetivados de 

pessoas cruéis, perversas, sanguinárias quase a representação do mal absoluto.

Difícil é trabalhar com essas ideias maniqueístas, pois pode ser que os “criminosos” 

usem de tortura e outras barbaridades. Mas os policiais, enquanto agentes do Estado, ao se 

utilizarem do mesmo método, da tortura, quer seja, para investigar ou punir, etc. os inimigos 

sociais, acabam por se confundir com os próprios criminosos, isso nos leva a pensar que para 

separar o bem do mal “há uma grande probabilidade dos crimes não serem julgados a partir 

do fato criminoso, mas sim a partir dos atores envolvidos.” (JESUS, 2010, p. 52).

A questão desse julgamento, baseado nas pessoas e não nos fatos é o que em direito 

entende-se por  direito  penal  do autor.  Nesse sentido,  em geral,  qual  o juiz,  promotor  de 

justiça ou advogado dará mais valor a opinião, ao testemunho, de preso ou investigado ao 

invés da palavra de um policial, de um carcereiro, em suma, de um agente do Estado? Punem-

se os inimigos da sociedade,  e a prática da tortura “está ligada à forma como a tortura é 

interpretada,  não  somente  pela  sociedade,  mas  pelas  instituições  de  segurança  e  justiça” 

(JESUS, 2010, p.82).
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4 - TORTURA E IMPUNIDADE NA POLÍCIA DE ONTEM E DE HOJE

Neste tópico analisaremos alguns dos estratagemas utilizados para a banalização da 

tortura que muito se edifica por meio de sua negação. Assim como, engendraremos a análise 

da estratégia jurídico-política, qual seja, a anistia dos agentes do Estado pela prática da tortura 

(entre vários outros crimes); que garantiu à impunidade dos torturadores da época do antigo 

regime militar, além dos efeitos de subjetivação, perpetuadores das práticas de tortura e de 

impunidade no Estado atual, vislumbrados marcadamente no Brasil de hoje.

Conforme  decisão  do  Supremo Tribunal  Federal,  datada  em 29  de  abril  de  2010, 

manteve-se o entendimento de que os crimes cometidos por agentes públicos, à época que se 

instalou a ditadura militar no Brasil, são considerados crimes conexos às infrações políticas. 

“Com isso, o STF concluiu ser impossível processar os agentes do Estado pela prática de 

tortura, homicídio, desaparecimento forçado e estupro” (KOLKER, 2010, p.172). No entanto, 

o próprio Direito Internacional, aceito e corroborado dentre muitos Estados-Nações, entre eles 

o Brasil, proíbe a adoção de qualquer tipo de entendimento que limite ou proíba o julgamento 

de  crimes  de  lesa-humanidade,  significando  que  tais  crimes  são  imprescritíveis  e,  nesse 

diapasão, inanistiáveis.

Tal anistia, entre outros termos “o perdão”, e com ela a impunidade, funciona como 

fator impulsionador  da tortura  atual,  ou ainda como diria Kolker  (2010, p.174):  “estamos 

tratando de um passado que não passou, que a impunidade das torturas passadas autoriza as 

torturas do presente”. Para tanto, não se trata de mera questão privada entre vítima  versus 

torturador ou vítima  versus Estado, mas sim de questão que atinge toda uma coletividade, 

que, por meio do silêncio em torno dessa parte da história brasileira, torna-se passível de uma 

perpétua atualização e de produção de incessantes retraumatizações, mãe de novos torturáveis 

e matáveis. Uma banalização que age como legitimadora contínua desse mal que põe, além de 

tudo, sob suspeita as próprias vítimas dos crimes praticados pela ditadura militar ao se criar a 

visão de que a exigência de punição para os torturadores da ditadura não passa de um recalque 

oportunista  ou  uma  espécie  de  revanchismo  de  quem,  através,  na  verdade,  de  uma 

interpretação equivocada de um preceito cristão, não sabe perdoar. Essa ideia só é possível 

quando  transformamos  as  questões  de  justiça  em  mera  questão  privada  que  envolve 

necessariamente apenas dois sujeitos, um pecador e alguém que perdoa o pecado.

Apesar  de  a  tortura  se  tratar  de  um  fenômeno  coletivo  e  político,  a  perspectiva 

individualizante é aquela que vem se sobressaindo, por ser a visão inclusive mais simplista de 

se pensar,  já que deixa de englobar  o  resto  da sociedade – engloba-la  tornaria  a  questão 

exponencialmente mais complexa – principal interessada. Passa-se a tratar apenas a relação de 
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um indivíduo, o atingido imediato, e o Estado ou, no máximo, a relação entre a família desse 

indivíduo e o aparato estatal.

A tortura edificada no marco da doutrina de Segurança Nacional, mais do que uma 

tecnologia da dor e do dano para os opositores políticos diretamente relacionados, funcionou 

também como vetor de subjetivação para a imensa massa “dos que se calaram, apoiaram ou 

foram contrários  a  esse  tipo  de  prática  (plano  mais  invisível  das  estratégias  positivas  de 

maquinação das subjetividades)” (KOLKER, 2010, p.174), ao instaurar a sociedade do medo, 

da  impotência,  do  silencio,  produtoras  de  personalidades  assujeitadas,  individualizadas  e, 

desta forma, despolitizadas, tendenciosas, justamente, à visão que aqui estamos rechaçando, 

isto é, da tortura como mera questão privada.

A tortura  implementada pela ditadura militar  de 1964, estava longe de ser um ato 

isolado,  prática  excepcional,  resultado  do  pressuposto  humano  da  “falha”  daqueles  que 

possivelmente poderiam se exceder no exercício de seu dever8. Muito mais do que isso. Trata-

se, como já observado, de uma estratégia de maquinação de subjetividades permitida pela 

tortura  institucionalizada  pelo  Estado  que  implica,  além  da  participação  do  Estado,  a 

participação da sociedade civil.

A  tortura  foi  um  meio  idealizado  de  se  estender  o  processo  de  sujeição,  de 

individualização e de despolitização no espaço e no tempo, para além da ditadura, capaz de 

deixar  suas  marcas  inclusive  nas  gerações  vindouras.  Marcadamente,  objetiva-se  a 

manutenção do poder em confluência ao controle, quiçá biopolítico, das populações. Cria-se a 

ideologia que apregoa a existência de vidas dignas de serem vividas, basicamente, àquela do 

cidadão  “trabalhador”,  tradicional  que  apenas  produz,  se  sujeita  e  não  questiona,  sendo, 

portanto,  merecedora  de  proteção  em contraposição  àquela  vida  que  exatamente  por  ser 

indigna – a do opositor político no passado ou os integrantes das classes desprivilegiadas na 

atualidade - acaba por servir de justificativa para a própria morte. “A tortura, segundo esta 

perspectiva,  provocou não  apenas  catástrofes  sociais,  políticas,  jurídica  e  até  linguísticas, 

autorizou  também a  existência  de  territórios  vazios  de  direitos,  naturalizando  formas  de 

tratamento degradantes e legitimando as políticas de extermínio” (KOLKER, 2010, p. 176).

Para tal, a tortura não deve ser vista enquanto perspectiva individualizante, resultado 

de  sua  própria  maquinação  ideológica,  caracterizada  pelos  seus  aspectos  mais  evidentes, 
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Atributo tradicionalmente aceitável aos sistemas de hoje.
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mesmo que legais, “da dor infligida ao outro” para castigar, intimidar e obter informações, já 

que este outro se reflete na visão conjunta do “nós” em sociedade. 

Principalmente  no  que  tange  a  impunidade,  marca  histórica  deste  país,  tentáculo 

manifesto da própria corrupção, da qual a tortura é filha, só poderá ser superada no Estado 

brasileiro ou ao menos regredir a níveis civilizados com uma primeira resposta política as 

vítimas de tortura da época do regime militar que, certamente, trará, benefícios tanto materiais 

(de cunho reparatório) quanto preventivos da tortura hoje.

É necessário, sobretudo, prevenir a prática do delito, já que a punição dos infratores, 
por si só, não basta para restaurar a dignidade da vítima. Contudo, há de se afirmar 
que o combate à impunidade, através da responsabilização penal dos sujeitos ativos 
do crime, faz-se imperiosa, já que a grande probabilidade de não ser punido, se não 
induz, ao menos encoraja a prática da tortura (FREITAS, 2009, p. 183).

Se analisarmos a situação de países como o Brasil que passaram por uma ditadura sem 

restarem  apuradas  a  responsabilização  pelos  crimes  perpetrados,  verificaremos  que  os 

mesmos  possuem ainda  elevados  níveis  de  violência.  Resultado  histórico  inequívoco  das 

impunidades de antanho. “Apoiando-se na perspectiva de impunidade e contando com antigas 

e/ou  renovadas  redes  de  cumplicidade,  as  forças  policiais  contemporâneas  só  precisam 

adaptar o seu acionar violento ao modus faciendi neoliberal” (KOLKER, 2010, p.178). E não 

é raro hoje nos depararmos com casos assemelhados aos que se sucediam no auge da ditadura.

Em nossa frágil democracia, na qual a cidadania é “privilégio” de poucos, a dantesca 

massa de “desprivilegiados” necessita ser vista como objeto de perigo comum e, desta forma, 

precisa ser neutralizada. Por serem responsabilizados por tal perigo, passam a ser vistos como 

meros produtores de ônus sociais, sem qualquer relevância para a sociedade, têm, nesse viés, 

diminuída a sua vida à dimensão biológica (controle biopolítico) e não são considerados como 

indivíduos dignos de qualquer proteção legal.

Desta maneira,  a massa de desprivilegiados é segregada a um  locus próprio,  quais 

sejam: a favela, a cadeia, a periferia, etc. onde a ordem jurídica é suspensa, tornado-se tal 

suspensão a regra de vida. Tudo se torna possível, inclusive, a tortura e a execução sumária.

A diferença entre o ontem (ditatorial) e o hoje (de impunidade à prática da tortura), é 

que  no  passado  essas  violações,  apesar  das  catastróficas  práticas,  eram  realizadas 

clandestinamente, ainda sim, a margem da legalidade e de forma velada, ao contrário do que 

muito  se  vislumbra  no  momento  presente.  Baseado  na  ideologia  de  generalização  do 

paradigma de segurança como técnica normal de governo, verifica-se a banalização e com 

esta  a  aceitação  comum  da  suspensão  de  direitos  dos  indivíduos,  necessariamente 

pertencentes a camadas determinadas da sociedade, a naturalização de condutas repressoras, 
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personificadas  através  de  nosso  objeto  em estudo,  e  da  execução  transmitidas  de  forma 

massificada pelos canais abertos de televisão. Lucra-se com a desumanidade.

Quadra gizar, retomando nosso (suprimido) passado histórico, que o salto de silencio 

em nossa biografia, no que tange os crimes praticados durante a ditadura, contempla ainda 

com sua impunidade tanto os torturadores pretéritos quanto os atuais, da polícia do antigo 

regime  e  da  polícia  do  Estado  Democrático.  Esse  salto  histórico,  através  da  manifesta 

impunidade,  impele  que  a  sociedade  venha  a  se  contentar  apenas  com  os  processos 

administrativo-reparatórios,  independente  da  instauração  do  devido  processo  legal, 

contribuindo,  uma vez  mais,  para  que  o  debate  político  fique  confinado  aos  diretamente 

envolvidos e não seja visto como ele realmente é, ou seja, um assunto de interesse geral.

É justamente o desconhecimento da sociedade sobre a prática da tortura no passado 

que a torna mais vulnerável ao apelo deste tipo de retórica de cunho ideológico e a prática da 

tortura  em  nosso  tempo,  mantenedora  das  estruturas.  Desta  forma,  é  necessário  que  se 

intervenha  nas  políticas  baseadas  no  medo  e  na  construção  do  inimigo  comum, 

necessariamente  direcionada  à  imagem  das  classes  menos  favorecidas,  além  de  uma 

necessária revisão da Lei de Anistia que há muito vem igualando torturadores e torturados.

5 - A ACEITAÇÃO DA TORTURA

A  exemplo  do  filme  Tropa  de  Elite,  não  é  raro  nos  depararmos  com  casos 

assemelhados aos que se sucediam no auge da ditadura militar. Todavia, esse desvirtuamento 

do sistema penal é, em grande parte, resultado do convergimento das opiniões que formam o 

manifesto clamor público ou, como já abordado no tópico anterior, do discurso da segurança 

pública9 ávido de cada vez mais atuações rigorosas e punições exemplares. Impõem-se, diante 

do dogma da segurança pública, o uso da violência física, considerado como meio idôneo para 

manutenção  da  paz  social,  considerado,  inclusive,  como  necessário  e,  mais  do  que  isso, 

aceitável,  em especial  no que diz  respeito  a  atuação da polícia.  A elevação da segurança 

pública a corolário dos anseios da sociedade pressupõe que o Estado deva dar uma resposta ou 

solução, notadamente através do Direito Penal, a  ultima ratio, defronte a falha de todos os 

anteriores mecanismos de controle social, ao problema da falta de segurança.

O fato de não se punir, nem se investigar a prática da tortura por agentes policiais, 

segundo  relatório  da  ONU  (2001)10,  tem  criado  um  clima  de  impunidade  que  estimula 

possíveis  futuras  violações,  frequentemente  influenciadas  ainda,  pelo  baixo  contingente 
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 Remontando as ideologias positivistas da lei e da ordem.
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policial,  corrupção,  baixa  remuneração,  despreparo  técnico  levando,  a  partir  desta 

realidade, ao uso excessivo da força, porém, não apenas isso. Acredita-se, inclusive, ser a 

tortura um meio “exemplar” de aplicação de castigo. 

Não  queremos,  contudo,  que  seja  ignorada  a  ocorrência  da  tortura  fora  dos 

quadros policiais. No entanto, o nosso foco se destina ao fato que a prática em lúmen é 

exercida com muito mais frequência pelos mesmos. Os mais assíduos autores do crime 

são pertencentes ao próprio órgão responsável pela investigação, uma situação que gera 

indubitavelmente  impunidade.  Além  disso,  acreditamos  que  a  prática  da  tortura  por 

agentes  policiais  se  sobrepuja  às  violações  dos  Direitos  Humanos,  implantando,  na 

prática, um verdadeiro descrédito na confiança que se deveria alçar à Justiça brasileira, 

bem como de outras instituições públicas, “incutindo a ideia de que as leis não funcionam 

ou, pior, que só o fazem em relação a determinadas pessoas” (FREITAS, 2009, p.176).

Outrossim,  como  já  também  estudado  no  presente  artigo,  a  tradição  cultural 

brasileira,  possui  contornos  claramente  autoritários  verificáveis  tanto  por  um sistema 

escravista abolido tardiamente como por uma ditadura que se insiste em ser ocultada. 

Resultados  que  no  presente  momento  geram padrões  de  impunidade  que  se  arrastam 

historicamente neste país. 

Por  mais  que  exista  uma  vertente  que  permita  ver  a  prática  da  tortura  como 

imanente a cultura brasileira, resultado de seu passado autoritário, nem tudo compreender 

é tudo perdoar. Nada desculpa a prática da tortura e nada civilizado capaz de torná-la 

justificável. Se assim se verificasse, “a polícia seria carente de legitimação, pois estaria 

mais suscetível de cometer crimes do quê combatê-los” (FREITAS, 2009, p. 178). 

Um passado de ditadura ocultado, somado ao despreparo técnico dos policiais e a 

estrutura obsoleta da polícia e meios que ela dispõe, contribui, direta e indiretamente, 

para que a violência policial seja constante.

Entretanto, muito mais preocupante do que suas deficiências infraestruturais é a 

sua  justificação  ideológica,  reiterado  através  do  passado  brasileiro.  Mesmo  que  a 

sociedade civil  possa se indignar com a brutalidade no uso da força policial  contra o 
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cidadão comum, essa mesma indignação não se dá em todos os casos de tortura. Sendo 

algumas vistas como aceitáveis e outras não.

Afinal, ser tratado pelo Estado como uma coisa sem valor, um nada,pode ser 
sem  dúvida,  aniquilador,  mas  pode  ainda  não  ter  força  suficiente  para 
consolidar essa destruição, que é definitivamente obtida com o silenciamento 
posterior  e/ou  a  legitimação  da  tortura  e  a  privatização  do  dano  no 
atingido.Assim, se à prática da tortura se segue uma resposta do Estado e da 
sociedade  negando-lhe  legitimidade,  o  pertencimento  do  atingido  à 
comunidade dos humanos não é afetado. Mas, quando o Estado e a sociedade 
agem  como  se  nada  tivesse  acontecido  e  a  humanidade  e/ou  a  certeza  de 
pertencimento do atingido são negados, a prática da tortura é legitimada e a 
vida  dos  que  foram  torturados  é  configurada  como  torturável,  ou  mesmo 
matável, o que pode ser e produzir ao longo das gerações seguintes (KOLKER, 
2010, p. 177).

Desprovidas de proteção jurídica, essas vidas podem ser impunemente eliminadas, 

se assim a segurança da sociedade o exigir. E apesar de tais violações ocorrerem à luz do 

dia e sobre vidas indignas de proteção, a prática da tortura, através do não cumprimento 

da  norma,  é  vista  como  restauradora  da  ordem infringida  pelo  delito,  tal  qual  fosse 

possível uma violação mais violenta corrigir uma outra menos violenta, somente sendo 

esta violação o ente restaurador da lei e da ordem infringidas, cabendo, inclusive, “aos 

próprios  atingidos  a  responsabilidade  por  sua  tortura/morte,  quando  não  o  ônus  da 

comprovação de sua inocência, não restando a eles nenhuma alternativa senão a de viver 

esses acontecimentos como se fossem uma questão privada” (KOLKER, 2010, p.179).

Nessa vertente, é que os excessos policiais são apoiados pela própria população, 

desde  que  tais  excessos  sejam destinados  aos  sujeitos  marginalizados.  Tem-se  que  a 

banalização,  fruto  do  convívio  direto  com  a  violência,  além  da  ineficiência  de  um 

policiamento efetivo, acaba por legitimar a mesma como meio hábil de proteção contra a 

insegurança que ela (violência) mesmo gera.

Dentro dos estabelecimentos prisionais a situação não é menos degradante. Os 

encarcerados são submetidos a toda espécie de violência, tanto a advinda de policiais 

quanto a relativa a outros presos. A violência, fruto do nosso objeto em análise: a tortura, 

é encarada como integrante da pena. “Como se não bastasse a restrição da liberdade, a 

violência  seria  um  acréscimo  a  pena  um  castigo  a  quem  agiu  desconforme  a  lei” 

(FREITAS,  2009,  p.180).  Mais  agravado,  além  disso,  se  o  crime  perpetrado  teve 

repercussão difundida pelos meios de comunicação. Percebe-se uma forte disposição da 

população para que o mal seja pago com o mal.



É nesse momento, uma vez mais, que se verifica a execrável diferenciação, criada 

ideologicamente, entre a vida digna, merecedora de proteção e a vida indigna, ontem dos 

opositores políticos do governo, hoje dos “meliantes” de baixa renda, a quem deve ser 

dirigido  um tratamento  rigoroso  e  uma  punição  exemplar,  reivindica,  a  miúde,  pelo 

clamor popular,  “lastreado antes  por  uma ideologia  da segurança pública do que por 

preceitos jurídicos” (FREITAS, 2009, p.181).

A situação  é  agravada,  neste  viés,  pela  omissão  geral,  vertente  ideológica  da 

história de impunidade dos crimes perpetrados principalmente a partir da ditadura, diante 

da  prática  da  tortura.  Silêncio  abissal  que  tem  por  finalidade  legitimar  a  ação  dos 

torturadores.  Além  de  ser  pressuposto  do  temor  aos  que  arriscam  romper  com  tal 

taciturnidade. 

6 - O REGIME JURÍDICO DA TORTURA

Ao término da Segunda Guerra Mundial, desvelados os horrores produzidos pela 

mesma,  as  potências  aliadas  decidiram  julgar  penalmente  os  responsáveis  pelas 

atrocidades no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, em 1945. O Estatuto desse 

tribunal  definiu  na  alínea  “c” de  seu  artigo  6°  como crime contra  a  humanidade,  os 

seguintes atos:

O assassínio, o extermínio, a redução à condição de escravo, a deportação e 
todo  ato  desumano,  cometido  contra  a  população  civil  antes  ou  depois  da 
guerra, bem como as perseguições por motivos políticos e religiosos, quando 
tais atos ou perseguições, constituindo ou não uma violação do direito interno 
do país em que foram perpetrados, tenham sido cometidos em consequência de 
todo e qualquer crime sujeito à competência do tribunal, ou conexo com esse 
crime.

Através da análise do aduzido artigo, é que se pode extrair o conceito de crime 

contra a humanidade, qual seja, “o ato delituoso em que à vítima é negada a condição de 

ser humano” (COMPARATO, 2010, P. 85).

Desta  forma,  podemos  concluir  que  o  regime  jurídico  é  acertadamente  o 

internacional, não cabendo competência ao legislador nacional para abolir ou anular o 

que foi estabelecido no âmbito das conquistas dos cidadãos.

As convenções internacionais, dentre elas a de Imprescritibilidade dos Crimes de 

Guerra e Dos Crimes Contra a Humanidade,  determinaram a injuridicidade de toda e 



qualquer norma nacional que determine a anistia de tais  crimes ou ainda determinem 

prazos de prescrição.

Assim sendo, dispõe a Convenção em seu artigo 4º:

Os Estados Partes na presente Convenção obrigam-se a adotar, em consonância 
com  seus  procedimentos  constitucionais  respectivos,  todas  as  medidas 
legislativas  ou  de  outra  natureza,  necessárias  para  assegurar  que  limitações 
legais ou de outra modalidade não se aplicam no processo e punição dos crimes 
referidos nos artigos 1 e 2 da presente Convenção [crimes de guerra e crimes 
contra a humanidade] e que, onde existirem, tais limitações serão abolidas.

Foi neste momento, finda a guerra, que se configurou dar relevância ao estudo dos 

princípios jurídicos em contraposição a aplicação simples e crua das regras de direito.

Os princípios passam a habitar  os mais elevados níveis  do sistema normativo, 

Perdendo,  deste  modo,  a  obrigatoriedade  de  serem  expressos  no  texto  tanto  das 

Constituições  quanto  das  leis  ou  dos  tratados  internacionais.   Os  princípios 

correspondem, pois, muito mais a “leis” não escritas, cuja autoridade não está nem no 

Estado  nem mesmo nas  supracitadas  convenções  internacionais,  mas  sim,  habitam a 

consciência ética da humanidade (COMPARATO, 2010).

Em contraposição às regras, de conteúdo expresso, determinado, os princípios tem 

um âmbito de incidência notoriamente ilimitado. A função principal das regras é precisar, 

em momentos específicos, a aplicação dos princípios, sujeitando-se a eles, e nada mais. 

Por último, dada a supremacia dos princípios nos sistemas normativos, os mesmos 

não são sujeitos a ab-rogação, seja ela total ou parcial, por efeito do surgimento de outro 

princípio  de  natureza  quer  nacional  quer  internacional.  O  conflito  entre  princípios  é 

resolvido “pela aplicação daquele que, no caso litigioso, mais protege a dignidade da 

pessoa humana.” (COMPARATO, 2010, p. 87). 

Com a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, em 1969, insurgiu-se a 

noção de “princípio geral de direito”, que nada mais é do que uma norma imperativa de 

direito internacional geral. É exatamente o que se vislumbra no art. 53 do dispositivo em 

tela:

É nulo o tratado que, no momento de sua conclusão, conflita com uma norma 
imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente Convenção, 
uma norma imperativa  de direito  internacional  geral  é  uma norma aceita  e 
reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto, como 
norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada 
por nova norma de direito internacional geral da mesma natureza.



Por todas essas razões é que fica patente o que alhures discutíamos: a anistia dos 

agentes do Estado que praticaram crimes abjetos à época da ditadura militar, dentre eles, 

a  tortura,  infringiu  os  dispositivos  há  muito  estabelecidos  pelo  próprio  Direito 

Internacional. Isso nos possibilita concluir, além de que não é da atualidade que a prática 

da  tortura  é  vista  como um crime,  que  a  sua  utilização  possui  contornos  claramente 

atuais,  reflexo  de  um passado  histórico  autoritário  tanto  no  que  diz  respeito  a  uma 

abolição  escravista  tardia  quanto  a  vivência  de  duas  ditaduras.  A  tortura  marca 

negativamente tanto a história passada quanto na recente do Brasil.  A banalização da 

violência vem se estruturando por meio de uma rede de subjetivação, reafirmada pela 

decisão do nosso querido STF em ver os crimes praticados durante a ditadura apenas 

como conexos à infrações políticas. Permitindo que o passado, literalmente, não passe e 

que se estabeleçam como legítimas as ações de torturadores,  ontem praticadas contra 

opositores  políticos,  hoje  contra  uma massa  de  marginalizados  pela  própria  estrutura 

sócio-econômica estabelecida por aqueles mesmos indivíduos que sustentam de forma, às 

vezes consciente às vezes inconsciente, o dogma da segurança pública. Continua sendo 

infringido  descaradamente  o  sistema  Internacional  dos  Direito  Humanos  graças  a 

impunidade há muito tida como traço “cultural”.

7 - CONCLUSÃO

A  prática  da  tortura  no  Brasil  tradicionalmente  se  justifica  pela  falta  de 

infraestrutura,  como  já  observado,  do  sistema  policial  e  carcerário,  pela  falta  de 

investimento do Estado nos mesmos, justifica-se pelos traços culturais, etc. No entanto, 

está patente que a polêmica vai bem mais além do que isso. Podemos inclusive dizer que 

o que chamamos de cerne da questão é, na verdade, indelimitável.

Muito fácil  é  optarmos por  um viés metodológico notadamente determinista  e 

dizer que a “culpa” por tal a situação são dos mandatários do poder, que maquinam e tem 

tamanha astúcia, pressuposto da mesma: a inteligência, que conseguem, desde tempos 

imemoriais, deixar tatuadas as cicatrizes do seu domínio, em detrimento da santa e óbvia 

ignorância da massa. No entanto, mais fácil seria responsabilizar a cultura, essa cultura 

latina,  latifundiária  escravocrata,  mestiça.  Culpar  a  imanência  das  personalidades 

preguiçosas dos habitantes dessas terras é dizer que todos nós temos a nossa parcela de 

culpa. E ao dizer isso tornamo-nos incapazes de responsabilizar quem quer que seja, já 



que a culpa estaria dilacerada entre as milhões e milhões de pessoas desse país. E já que 

não haveria cadeia para todos e já que não se pode prender o ente abstrato Estatal,  a 

prisão, contrario sensu, tornar-se-ia a própria liberdade. Os opostos trocariam de lugar. 

Diante  de escrachadas  dificuldades  filosóficas  e  metafísicas,  é  que o debate  é 

infinito e possivelmente não possuirá uma solução. Pela lógica formal concluiríamos: se 

não  há  solução  não  há  problema.  Mas,  SIM,  ele  existe.  O  que  fazer?  Certamente 

mudando alguns dos aspectos aqui abordados, capazes de levar não apenas uma melhora 

no que diz a respeito à prática da tortura em nosso país, mas também a uma regressão, ao 

menos, a níveis civilizados de violência, de corrupção, de impunidade, de abuso de poder, 

quiçá até da educação, pelo menos do que pode se chamar da educação do povo em geral. 

Não queremos apagar nosso passado, muitas vezes adjetivado como bom ou mau, 

não passam de valores dados somente pelo  homo sapien sapiens.  Os animais não são 

bons nem maus, apenas, o que lá seja, o são. O homem também é um animal. Todavia, 

aprendemos  com a  opositora  da  lógica  formal,  a  lógica  dialética,  que  evolução  está 

totalmente desvirtuada de qualquer supressão. Seja esta supressão das verdades ocultadas 

nas salas de tortura de um regime militar, autoritário, ou seja, a tortura praticada em uma 

delegacia de qualquer bairro presente no estado brasileiro. 

Trazer  à  tona  questões  silenciadas,  pelo  medo,  pela  tradição  do  silêncio,  pelo 

egoísmo,  pela  indiferença ou,  ainda tudo junto,  pela “tradição-de-medo silenciosa-do-

egoísmo-indeferente” mesmo que não venha nos trazer a resposta quase matemática para 

nossos problemas, ao menos nos permitirá, se assim nós quisermos, se assim o povo, 

quem  legitima,  legitimar,  poderemos  proceder  a  melhoras  que  talvez  nunca  dantes 

tenham sido realmente postas ao alcance de nossas mãos.

Não  queremos  finalizar  o  presente  trabalho  com  mais  uma  resposta  técnica, 

doutrinária, um conselho que pusesse um suposto termo a questão, pois não queremos o 

fim.  Queremos  que  o  debate  permaneça  vivo,  que  as  lembranças  permaneçam vivas, 

sendo ela de sofrimento ou não, não por rancor, por revanchismo ou recalque, mas sim 

por que faz parte de nossa história tanto o caminho quanto o descaminho, um sustenta o 

outro, sem um o outro praticamente não existiria. Levando-nos a concluir que a lógica 

formal não está tão errada assim. O importante não é a supressão do mal, mas trazer à 



superfície tais questões, para que as pessoas possam se indignar, ou não, questões mais do 

que jurídicas, mas sociais e políticas da história tanto passada quanto recente deste povo.
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