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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar o problema pelo qual vem passando a investigação criminal 
brasileira, especialmente nos casos da prática da tortura. É consabido que a efetividade da segurança 
pública passa necessariamente por uma eficaz investigação criminal a qual deve sempre respeitar os 
princípios basilares do Estado Democrático de Direito. A prática da tortura representa uma das 
temáticas que fomenta as discussões mais polêmicas dentro da investigação criminal. Embora 
juridicamente reprovada, continua a sua realização em evidência nas manchetes nacionais. Nessa 
linha, propõe-se que, por meio da demonstração dos principais aspectos legais e jurisprudenciais que 
dizem respeito ao tema, o referido problema possa ser contornado no intuito de permitir ao Estado 
brasileiro se ver livre de condutas que apenas atrasam o desenvolvimento social por ferirem de morte 
seus mais basilares preceitos.  
 
Palavras-chave: Direito Penal. Investigação criminal. Tortura. Segurança Pública. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the problem whereby through the Brazilian criminal investigation, 
especially in the practice of torture cases. It is known that the effectiveness of public security must be 
for an effective criminal investigation which must always respect the basic principles of the 
Democratic State of Law. The practice of torture represents one of the themes that fosters discussions 
more polemics inside the criminal investigation. Although legally failed, its achievement remains in 
evidence in national headlines. In this line, it is proposed that, through the demonstration of the main 
legal and jurisprudential aspects that relate to the theme, this problem can be circumvented in order to 
allow the Brazilian State get rid of conduct that would only delay the social development for slashing 
to death his most basic precepts. 

 

 

Keywords: Criminal law. Criminal investigation. Torture. Public Safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surge a partir de um conhecimento empírico adquirido pelo autor 

que após experiência na Polícia Judiciária atentou para uma questão sombria que ainda assola 

as polícias no Brasil: a tortura ainda é vista como tabu pela sociedade brasileira, que cultiva a 

crença de que sua existência restringe-se aos livros de História que documentam os 

acontecimentos havidos durante a não tão distante Ditadura Militar. 

 

A semente do trabalho foi plantada durante discussões encetadas ainda na 

Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (AESP) pelos próprios 

candidatos a policiais. Sem saber os colegas descortinaram uma tormentosa questão moral que 

afligia este autor que a partir de então se esforçou para trazer à comunidade jurídica alguns 

problemas e reflexões sobre a temática. Cumpre ressaltar que todas as posições adotadas neste 

trabalho possuem fundamentação na doutrina e jurisprudência nacional ou estrangeira, sem 

olvidar da originalidade de alguns entendimentos frutos das reflexões geradas. 

 

Durante ainda a fase de aspirante a membro da segurança pública, percebia-se 

entre os colegas uma condescendência com a prática da tortura, ainda que sentimentalmente 

justificável, haja vista existir situações em que a razão perde espaço para posicionamentos 

instintivos. E não obstante as intensas discussões filosóficas, jurídicas, morais e éticas o 

resultado era o mesmo: todos já possuíam suas opiniões formadas e não havia como serem 

modificadas. A cada fim de discussão a percepção deste autor ficava mais clara sobre como o 

problema é atual e tormentoso.  

 

Conquanto existam diversas obras com aprofundadas discussões sobre os temas 

tortura e investigação criminal, o presente trabalho tem apenas a pretensão de traçar um 

paralelo entre os dois e demonstrar, a quem revele interesse, que a prática da tortura é uma 

constante na democracia brasileira e resulta em diversos prejuízos para o desenvolvimento 

nacional.  

 

Para se realizar a pesquisa buscaram-se conceitos sobre os principais aspectos que 

permeiam o tema, bem como se socorreu da jurisprudência pátria a fim de se densificar as 

questões trazidas à tona.  
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Também se buscou amealhar casos práticos ocorridos no cotidiano para 

demonstrar ao leitor que a prática da tortura está presente no meio em que se insere e que o 

seu enfrentamento é responsabilidade de todos e dever do Estado.  

 

Além disso, estudaram-se, por relevante, as principais formas de investigação 

criminal existentes no Brasil no intuito de demonstrar suas características, falhas e acertos que 

de uma forma ou de outra contribuem para a prática da tortura durante esta importante fase 

investigativa. 

 

Por fim, analisaram-se as principais causas que contribuem para o crime de tortura 

e os meios para o seu combate, bem como as consequências dessa prática acarreta para as 

vítimas e para o Estado de Direito. 

 



9 
 

2 DO CRIME DE TORTURA 

 

Neste capítulo discorre-se sobre o crime de tortura nos seus aspectos legais e 

jurisprudenciais, bem como se levantam as principais discussões encetadas acerca da 

temática, buscando sempre uma melhor compreensão da problemática abordada na presente 

pesquisa.  

 

2.1 Conceito  

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 determina que ninguém será submetido 

a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, assim como  expõe um mandado de 

criminalização quando afirma que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 

graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 

executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

 

Referidos institutos representam cláusulas pétreas as quais não poderão sofrer 

atentados de supressão ou restrição de seus ditames consoante se depreende do art. 60, §4º do 

mesmo Diploma legislativo.  

 

Do art. 1º da Lei nº 9455, de 7 de abril de 1997, que trata especificamente do 

crime de tortura pode-se extrair o seguinte conceito: 

 
[...] torturar é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração 
ou confissão (tortura probatória) da vítima ou de terceira pessoa para provocar ação 
ou omissão de natureza criminosa (tortura-crime) ou em razão dediscriminação 
racial ou religiosa (tortura discriminatória). (BRASIL, 1997) 

 

Constranger é forçar, obrigar pela força, coagir, compelir. Com emprego de 

violência significa que o constrangimento ocorre mediante o uso da força física sobre a vítima 

(vis corporalis), para afastar sua resistência. A grave ameaça consiste na violência moral 

exercida sobre a mente da vítima, viciando sua vontade (vis compulsiva).   

O elemento normativo do tipo é o sofrimento, vale dizer, exige-se um juízo de 

valor. O juiz no caso concreto deve analisar, por meio de laudo pericial, testemunha, ou 
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qualquer prova idônea a presença desse elemento normativo. A tortura nesses casos sempre se 

consuma com o sofrimento da vítima, mesmo que não se atinja o fim específico.  

 

O tipo subjetivo é o dolo, pois não existe tortura culposa. Há ainda os fins 

específicos citados que não dependem da vontade da vítima, o que a doutrina chama de crime 

de resultado cortado, pois o resultado pode até ser alcançado, mas o crime se consuma com 

apenas o sofrimento da vítima.  

 

Polêmica recorrente encontra-se no caso da tortura-crime: a natureza criminosa 

descrita pela lei inclui as contravenções penais? 

 

A primeira corrente entende que a expressão natureza criminosa contempla 

efetivamente as contravenções penais, criando assim uma analogia em desfavor do réu.  

 

A segunda corrente somente admite a prática de crime, em virtude da distinção 

feita pelo próprio Código Penal e pela lei específica. Caso seja feita a analogia citada estará o 

réu sujeito a um constrangimento ilegal. (CAPEZ, 2013) 

 

Na tortura-preconceito não há previsão de outras modalidades de elementos 

típicos que não a raça e a religião. Caso a conduta seja realizada em virtude de orientação 

sexual ou idade, por exemplo, não será típica, por força do princípio da taxatividade. Nada 

impede que haja concurso material entre o racismo da lei nº  7716, de 5 de janeiro de 1989, e 

o crime de tortura no mesmo contexto fático. 

 

Considera-se igualmente prática de tortura submeter alguém, sob sua guarda, 

poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico 

ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo (tortura 

castigo). 

 

Nesse caso exige-se uma relação especial entre o sujeito ativo e o passivo em 

virtude da guarda, poder de um sobre o outro. O especial fim de agir é o chamado animus 

corrigendicomo forma de aplicar castigo, uma reprimenda. Aqui nessa previsão legal exige-se 

um intenso sofrimento físico ou mental como elemento normativo do tipo. 

 



11 
 

Retomando-se o estudo da Lei nº 9455/97, no §1º do mesmo artigo 1º a legislação 

pune nas mesmas penas quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a 

sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não 

resultante de medida legal. 

 

Evidencia-se aqui uma maldade sem qualquer motivação, que recai 

necessariamente sobre a vítima presa ou sujeita a medida de segurança, vale dizer, sob 

custódia. Trata-se de crime próprio, não especialmente de funcionário público, mas de quem 

tem a vítima sob sua responsabilidade, que pode ser um médico, enfermeiro, psicólogo, 

policial, agente penitenciário, entre outros profissionais. 

 

Nessa situação não se consubstancia violência ou grave ameaça, mas sim um ato 

não previsto em lei e não resultante de medida legal. O crime é doloso e não há especial fim 

de agir. O crime consuma-se com o sofrimento. 

 

A omissão também é penalmente relevante quando em face das condutas o agente 

tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Nesse caso a doutrina qualifica-a como privilegiada, 

pois a pena é de detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Trata-se de crime omissivo próprio de 

garantidor, também doloso e sem especial fim de agir. Não cabe tentativa em virtude de o 

crime ser omissivo próprio. O mais importante a seu respeito é que a doutrina entende que 

esse tipo penal não é tratado como crime hediondo.  

 

Se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima a pena é de 

reclusão de 4 (quatro) a 10(dez) anos; se resulta morte, a reclusão é de 8 (oito) a 16 

(dezesseis) anos. São tipos penais qualificados pelo resultado, preterdolosos.  

 

Para a doutrina majoritária a qualificadora em comento não se aplica na tortura 

omissiva, pois resta claro o tratamento diferenciado que o legislador concedeu ao garantidor 

omitente. 

 

Ressalte-se que a pena será aumentada de 1/6 (um sexto) até 1/3 (um terço) se o 

crime for cometido por agente público contra criança, gestante, portador de deficiência, 

adolescente ou maior de 60 (sessenta anos), bem como se for cometido mediante sequestro. 
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Cumpre advertir que a tortura praticada contra mulher não está prevista como 

conduta implicadora de aumento de pena, apenas que é cometida contra gestante. O agente 

responde pela tortura sem prejuízo da aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006).  

 

O §5º do artigo 1º da Lei nº 9455/97 deixa claro que a condenação acarretará a 

perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do 

prazo da pena aplicada. A doutrina e a jurisprudência entendem que esses são efeitos 

automáticos da condenação, pois a legislação fala claramente que a condenação acarretará 

(modo verbal indicativo, que expressa uma certeza), o que pressupõe a sua automaticidade.  

(CAPEZ, 2013) 

 

Em conformidade com o §7º do artigo 1º do mesmo Diploma o condenado por 

crime previsto nessa legislação, salvo na hipótese de tortura pela omissão, iniciará o 

cumprimento da pena em regime fechado, questão que será analisada mais adiante quando se 

tratar do crime de tortura como crime hediondo.  

 

Por fim, consoante mandamento constitucional e legal, o crime de tortura é 

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Referido preceito também será analisado mais 

adiante por ocasião da abordagem do crime de tortura como crime hediondo.   

 

A partir do conceito do crime de tortura surgem diversas problemáticas a serem 

desenvolvidas: a intensidade da dor provocada no torturado é suficiente para caracterizar o 

crime de tortura? Qual seria a efetiva distinção entre tortura e tratamento desumano ou 

degradante ou maus tratos?  

 

Para Steiner (2012) o conceito de tortura é ponto fundamental para a sua 

prevenção, uma vez que a delimitação da conduta é peça-chave no seu enquadramento 

jurídico. A autora fundamentando seu pensamento em decisões das Cortes Internacionais 

Regionais, afirma que a severidade deve ser avaliada na conduta do agente e não em seu 

resultado, levando portanto em consideração as circunstâncias do caso em concreto  como a 

duração da conduta, os efeitos físicos e mentais, o sexo, a idade e as condições físicas da 

vítima.  Assim a severidade seria relativa dando margem para o aplicador do Direito 

determinar se houve ou não tortura. 
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Diante disso mais uma questão surge: será que é possível a ponderação da 

dignidade humana? Vale dizer, é seguro conceder ao Estado-juiz o poder de decidir qual 

conduta violou ou não a dignidade da pessoa humana e em qual intensidade? 

 

O certo é que a dignidade da pessoa humana é barreira intransponível, não 

cabendo ponderações acerca de sua eficácia.  No mesmo sentido Moura (2013, p. 250) aduz 

que: 
 

[...] o respeito à dignidade humana continua a ser o verdadeiro definitional stop, a 
última barreira, o limite inultrapassável estabelecido através de algo que se impõe 
com caráter absoluto, exatamente a imponderabilidade que o “eu” onto-
antropologicamente convoca [...]. 

 

Na ordem do direito internacional também se tem como pacífico a criminalização 

da tortura classificando-a como conduta que deve ser repudiada por todos os povos visando 

conferir máxima efetividade ao princípio da dignidade humana. Retira-se tal proibição dos 

principais textos legislativos que tenham por finalidade a universalidade, tais como: a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 

a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos e a Convenção da Organização das Nações Unidas contra a tortura e outras penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.   

 

A título de exemplo reproduz-se a definição de tortura produzida nesse último 

diploma universal que assim dispõe em seu artigo 1º: 

 
Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual 
dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a 
uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou 
confissões; de castigá-la por ato cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou 
outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer 
natureza; quando tais dores ou sofrimento são infligidos por um funcionário público 
ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o 
seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou 
sofrimentos conseqüência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes 
a tais sanções ou delas decorram. (grifos nossos) (CONVENÇÃO CONTRA 
TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUEIS, DESUMANOS 
OU DEGRADANTES, 2014) 

 

Embora referido preceito preconize que a tortura, para se configurar como tal, 

deva ser cometida por funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções pública, ou 

que tenha sido por ele instigada, ou ainda que seja detentora de seu consentimento ou 
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aquiescência, no Direito brasileiro não deve ser entendida apenas como prática de agentes 

estatais, mas como conduta comum, cujo sujeito ativo é qualquer pessoa que tenha em sua 

ação a consciência e a vontade de submeter um indivíduo a sofrimentos físicos e mentais por 

motivações diversas. 

 

Outra questão relevante a ser esclarecida diz respeito à qualificação processual da 

referida infração penal quando praticada por servidor público militar, vale dizer, está-se diante 

de um crime cujo processamento se dará na Justiça Comum ou, ao revés, estamos diante de 

um crime castrense que encontra seu foro adequado na Justiça Militar? 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) vem decidindo reiteradamente que se trata de 

crime comum cujo processamento se dá na Justiça Comum, seja ela Estadual ou Federal, a 

depender do caso concreto, veja-se: 
 

AI 769637 AgR-ED-ED / MG - MINAS GERAIS  
EMB.DECL. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento: 25/06/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma 
Publicação 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-205  DIVULG 15-10-2013  PUBLIC 16-10-2013 
Parte(s) 
EMBTE.(S): CESAR ALBERTO CABRAL E CASTRO 
ADV.(A/S): LUÍS CARLOS PARREIRAS ABRITTA 
ADV.(A/S): PEDRO AURÉLIO ROSA DE FARIAS E OUTRO(A/S) 
EMBDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
E M E N T A: CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A 
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO 
CONSEQUÊNCIA NATURAL DESSA CONDENAÇÃO (LEI Nº 9.455/97, ART. 
1º, § 5º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 125, § 4º, DA 
CONSTITUIÇÃO, PELO FATO DE O CRIME DE TORTURA NÃO SE 
QUALIFICAR COMO DELITO MILITAR – PRECEDENTES – SEGUNDOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, 
OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA 
REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – CARÁTER 
INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – PRONTO CUMPRIMENTO DO 
JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA 
PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA 
EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL – 
POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 
CONHECIDOS. TORTURA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PERDA 
DO CARGO COMO EFEITO AUTOMÁTICO E NECESSÁRIO DA 
CONDENAÇÃO PENAL. - O crime de tortura, tipificado na Lei nº 9.455/97, 
não se qualifica como delito de natureza castrense, achando-se incluído, por isso 
mesmo, na esfera de competência penal da Justiça comum (federal ou local, 
conforme o caso), ainda que praticado por membro das Forças Armadas ou por 
integrante da Polícia Militar. Doutrina. Precedentes. - A perda do cargo, função ou 
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emprego público – que configura efeito extrapenal secundário – constitui 
consequência necessária que resulta, automaticamente, de pleno direito, da 
condenação penal imposta ao agente público pela prática do crime de tortura, ainda 
que se cuide de integrante da Polícia Militar, não se lhe aplicando, a despeito de 
tratar-se de Oficial da Corporação, a cláusula inscrita no art. 125, § 4º, da 
Constituição da República. Doutrina. Precedentes. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA – EXECUÇÃO 
IMEDIATA – POSSIBILIDADE. - A reiteração de embargos de declaração, sem que 
se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), 
reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta 
processual da parte recorrente. - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a 
consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável – valendo-
se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos 
declaratórios incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento 
processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato 
cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da 
publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. 
(grifos nossos) (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2013a) 

 

Nesse sentido, pode-se definir tortura, para o Direito brasileiro, como uma 

conduta de caráter não militar comissiva ou omissiva praticada por qualquer pessoa que inflija 

sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima 

ou de terceira pessoa para provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou em razão de 

discriminação racial ou religiosa.  

 

Configura-se ainda prática de tortura a conduta adotada por pessoa que submete 

alguém, sob sua guarda, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento 

físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.  
 

2.2 Tortura como crime equiparado a hediondo 

 

Reiterando-se o mandamento constitucional - agora de forma literal - tem-se que 

no artigo 5º, XLIII o seguinte preceito: 
 

A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem. (BRASIL, 1988) 

 

Segundo a pacífica doutrina sobre o tema entendem os autores que se está diante 

de um mandado de criminalização, uma vez que a Carta Fundamental exige do legislador 

ordinário a tipicidade do crime de tortura, de modo que a responsabilidade do agente seja de 

forma comissiva ou omissiva inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O legislador 
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constituinte também equiparou o crime de tortura a um crime hediondo, já que tal prática é de 

todo repudiada pelo povo brasileiro ante as barbáries vividas no regime constitucional 

pretérito. 

 

Se assim o é, então não seria despiciendo analisar a Lei nº 8072, de 25 de julho de 

1990, que trata especificamente dos crimes hediondos e seus equiparados nas questões que 

mais levantam discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da temática.  

 

  Segundo referida lei em seu artigo 2º tem-se que nos crimes hediondos, a prática 

da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de 

anistia, graça e indulto e fiança. 

 

Anistia é um esquecimento por parte do Estado quanto aos crimes. É uma lei do 

Congresso Nacional sancionada pelo Presidente da República. Graça e indulto são causas de 

extinção da punibilidade aplicadas na execução penal. 

 

Nucci (2014a, p.2615) ensina que: 

 
Ambas as formas são clemências do Estado. A primeira é concedida pelo Congresso 
Nacional, por lei, voltada ao esquecimento dos fatos; a segunda é concedida pelo 
Presidente da República, por decreto, voltada a condenados. O indulto se divide em 
coletivo (indulto propriamente dito) e individual (graça). No primeiro caso, dirige-se a 
um número indeterminado de condenados, desde que preencham os requisitos do 
decreto concessivo do indulto. No segundo, dirige-se a um determinado condenado, 
em razão de algum mérito que apresente ou, simplesmente, pela vontade discricionária 
do Presidente da República.  

 

Aqui surge mais uma questão a ser debatida: teria ido o legislador ordinário além 

do que ordenou o constituinte originário, uma vez que acrescentou a proibição do indulto para 

os crimes de tortura, contrariando o próprio texto constitucional? 

 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema afirmando que a Lei 

dos Crimes Hediondos não é inconstitucional nesse aspecto, já que graça é gênero e indulto é 

espécie, veja-se:  

 
HC 115099 / SP - SÃO PAULO 
HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA 
Julgamento: 19/02/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma 
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Publicação 
PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-049 DIVULG 13-03-2013 PUBLIC 14-03-2013 
Parte(s) 
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA 
PACTE.(S): APARECIDO ROMÃO 
IMPTE.(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
PENAL. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. COMUTAÇÃO DE PENA. 
DECRETO N. 7.046/2009. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. 
IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o instituto da graça, 
previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a 
comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da 
República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação 
estabelecida no referido dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O Decreto n. 
7.046/2009 dispõe que a concessão dos benefícios de indulto e comutação da pena 
não alcança as pessoas condenadas por crime hediondo, praticado após a edição 
das Leis ns. 8.072/1990, 8.930/1994, 9.695/1998, 11.464/2007 e 12.015/2009. 3. 
Ordem denegada. 
Decisão 
A Turma, por votação unânime, indeferiu o pedido de habeas corpus, nos termos do 
voto da Relatora. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro 
Ricardo Lewandowski. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello. 
2ªTurma,19.02.2013. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2013b) 

 

A segunda posta questão trata da inafiançabilidade. A Primeira Turma do STF 

dizia que não caberia liberdade provisória nos crimes hediondos e equiparados porquanto se 

não caberia fiança tampouco seria possível a liberdade provisória sem fiança. 

 

A Segunda Turma entendia que caberia ao juiz analisar se estariam presentes os 

requisitos da prisão preventiva, não existindo prisão decorrente da própria lei sem que 

passasse pelo crivo do Judiciário. 

 

Ficou firmado pelo Tribunal Supremo esse segundo entendimento, cabendo ao 

juiz, no caso concreto, analisar os pressupostos da prisão cautelar e decidir sobre o cabimento 

ou não da reprimenda cerceadora da liberdade, veja-se: 

 
HC 110844/RS-RIOGRANDE DO SUL 
HABEAS CORPUS 
Relator(a):Min.AYRESBRITTO 
Julgamento: 10/04/2012 Órgão Julgador: Segunda Turma 
PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012 
Parte(s) 
RELATOR: MIN. AYRES BRITTO 
PACTE.(S): MATEUS DE SOUZA BRIZOLA 
IMPTE.(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
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PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CRIME EQUIPARADO 
A HEDIONDO. INAFIANÇABILIDADE (INCISO XLIII DO ART. 5º DA CF/88). 
LIBERDADE PROVISÓRIA: POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL PARA A CONTINUIDADE DA PRISÃO. 
CARÁTER INDIVIDUAL DOS DIREITOS SUBJETIVO-CONSTITUCIONAIS 
EM MATÉRIA PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. O indivíduo é sempre uma 
realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou 
de um universo à parte. Logo, todo instituto de direito penal que se lhe aplique – 
pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da 
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – há de exibir o timbre da 
personalização. 2. O instituto da prisão opera como excepcional afastamento da 
regra daliberdade de locomoção do indivíduo. Donde a necessidade do seu 
permanente controle por órgão do Poder Judiciário, quer para determiná-la, quer 
para autorizar a sua continuidade (quando resultante do flagrante delito). Vínculo 
funcional que se mantém até mesmo em período de “Estado de Defesa”, conforme 
os expressos dizeres do art. 136 da Constituição Federal. 3. A regra geral que a Lei 
Maior consigna é a da liberdade de locomoção. Regra geral que se desprende do 
altissonante princípio da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º) e assim 
duplamente vocalizado pelo art. 5º dela própria, Constituição: a) “é livre a 
locomoção no território nacional em tempo de paz” (inciso XV); b) “ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (inciso LIV). 
Instituto da prisão a comparecer no mesmo corpo normativo da Constituição como 
explícita medida de exceção, a saber: “ninguém será preso senão em flagrante delito 
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos 
casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” 
(inciso LXI do art. 5º). Mais ainda, desse último dispositivo ressai o duplo caráter 
excepcional da prisão em flagrante: primeiro, por se contrapor à regra geral 
da liberdade física ou espacial (liberdade de locomoção, na linguagem da nossa 
Carta Magna); segundo, por também se contrapor àquela decretada por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Daí a imprescindibilidade 
de sua interpretação restrita, até porque a flagrância é acontecimento fugaz do 
mundo do ser. Existe para se esfumar com o máximo de rapidez, de modo a 
legitimar o cânone interpretativo da distinção entre ela, prisão em flagrante, e a 
necessidade de sua continuação. 4. O fato em si da inafiançabilidade dos crimes 
hediondos e dos que lhe sejam equiparados não tem a antecipada força de 
impedir a concessão judicial da liberdade provisória, jungido que está o juiz à 
imprescindibilidade do princípio tácito ou implícito da individualização da 
prisão (não somente da pena). A inafiançabilidade da prisão, mesmo em 
flagrante (inciso XLIII do art. 5º da CF), quer apenas significar que a lei 
infraconstitucional não pode prever como condição suficiente para a concessão 
da liberdade provisória o mero pagamento de uma fiança. A prisão em 
flagrante não pré-exclui o benefício da liberdade provisória, mas, tão-só, a 
fiança como ferramenta da sua obtenção. A inafiançabilidade de um crime não 
implica, necessariamente, vedação do benefício à liberdade provisória, mas 
apenas sua obtenção pelo simples dispêndio de recursos financeiros ou bens 
materiais. Tudo vai depender da concreta aferição judicial da periculosidade do 
agente, atento o juiz aos vetores do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. 
Nada obstante a maior severidade da Constituição para com os delitos em causa, não 
é possível minimizar e muito menos excluir a participação verdadeiramente central 
do Poder Judiciário em tema de privação da liberdade corporal do indivíduo. A 
liberdade de locomoção do ser humano é bem jurídico tão superlativamente 
prestigiado pela Constituição que até mesmo a prisão em flagrante delito há de ser 
“imediatamente” comunicada ao juiz para decidir tanto sobre a regularidade do 
respectivo auto quanto a respeito da necessidade da sua prossecução. Para o que 
disporá das hipóteses de incidência do art. 312 do CPP, nelas embutido o bem 
jurídico da “Ordem Pública”, um dos explícitos fins dessa tão genuína quanto 
essencial atividade estatal que atende pelo nome de “Segurança Pública” (art. 144 da 



19 
 

CF/88). Forma de visualizar as coisas rimada com os objetivos traçados pela recém 
editada Lei 12.403/2011, notadamente ao enfatizar o caráter excepcional da prisão 
cautelar. Lei que estabeleceu diversas medidas alternativas à prisão instrumental. 6. 
Na concreta situação dos autos, o ato impugnado não contém o conteúdo mínimo da 
garantia constitucional da fundamentação real das decisões judiciais. Decisão 
constritiva que simplesmente apontou o óbice à liberdade provisória, contido no art. 
44 da Lei 11.343/2006, para restabelecer a prisão cautelar do paciente. O que não 
tem a força de preencher a finalidade da garantia que se lê na segunda parte do 
inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 da Constituição e sem 
a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter 
eqüidistante das partes processuais em litígio. Garantia processual que circunscreve 
o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e possibilita às partes 
conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido. 7. A 
garantia da fundamentação importa o dever judicante da real ou efetiva 
demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 
312 do Código de Processo Penal. Pelo que a vedação legal à concessão da liberdade 
provisória, mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), opera uma 
patente inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de 
não culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória. Daí entender o Supremo Tribunal Federal que a mera alusão à 
gravidade do delito ou a expressões de simples apelo retórico não valida a ordem de 
prisão cautelar, sendo certo que a proibição abstrata de liberdade provisóriatambém 
se mostra incompatível com tal presunção constitucional de não-culpabilidade. 8. 
Ordem concedida para cassar a decisão singular que restabeleceu a custódia do 
paciente, ressalvada a expedição de nova ordem prisional, embasada em novos e 
válidos fundamentos. Facultada, ainda, a adoção das medidas alternativas à prisão 
cautelar, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
Decisão 
Ordem concedida para cassar a decisão singular que restabeleceu a custódia do 
paciente, ressalvada, é claro, a expedição de nova ordem prisional, embasada em 
novos e válidos fundamentos. Facultada, ainda, a adoção das medidas alternativas à 
prisão 
cautelar, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos do voto do 
Relator, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski. Decisão majoritária. Ausente, 
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2ª Turma, 10.04.2012. 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2012) 

 

Mais uma polêmica diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena 

restritiva da liberdade. De acordo com o §1º do artigo 2º da lei nº 8072/90 (crimes hediondos) 

a pena será cumprida inicialmente em regime fechado.  Outra vez o Supremo Tribunal Federal 

é instado a se manifestar acerca do tema decidindo pela inconstitucionalidade da 

obrigatoriedade do regime inicial fechado, pois retira do réu a garantia da individualização da 

pena e a fundamentação da prisão por meio do Estado-Juiz, analisa-se: 

 
RHC 120334 / RJ - RIO DE JANEIRO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES 
Julgamento: 29/04/2014 Órgão Julgador: Segunda Turma 
Publicação 
PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-092  DIVULG 14-05-2014  PUBLIC 15-05-2014 
Parte(s) 
RECTE.(S): ANDRE LUIZ BARRETO SERRALHO 
ADV.(A/S): ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA 
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RECDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
Ementa 
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal 
de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 
16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). Condenação. 3. Pleito de absolvição em 
virtude de suposta insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas carreadas nos 
autos conduzem à comprovação da autoria e da materialidade. 4. Pedido de 
revogação da custódia cautelar. Prisão devidamente fundamentada. Necessidade de 
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 5. Fixação de regime 
inicial fechado.Fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. Declaração 
incidental de inconstitucionalidade (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 
Pleno, DJe 17.12.2013). Superada a obrigatoriedade de início do cumprimento 
de pena noregime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles 
equiparados. 6. Recurso ordinário parcialmente provido para determinar ao 
Juízo de primeiro grau que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 
8.072/90, proceda a nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, 
segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º do CP. 
Decisão 
A Turma, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso ordinário para 
determinar ao Juízo de primeiro grau, que, afastando o disposto no artigo 2º, § 1º, da 
Lei 8.072/90, reaprecie o regime inicial de cumprimento de pena, segundo o 
disposto no 
artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, nos termos do voto do Relator. Ausentes, 
justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e 
Cármen Lúcia. Presidiu, este julgamento, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2ª 
Turma.(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2014) 

 

Assim, o regime inicial nos crimes hediondos não é mais fechado 

obrigatoriamente, cabendo ao juiz analisar o caso concreto e, conforme a legislação e a pena 

aplicada, decidir pelo regime mais adequado. 

 

Nessa esteira - e após realizadas as análises em comento -, pode-se afirmar 

categoricamente que a tortura está elencada como um crime de alto grau de reprovabilidade 

devendo ser combatida por todos aqueles que acreditam e lutam diuturnamente pelo 

fortalecimento do regime democrático.  

 

2.3 Tortura e democracia 

 

O crime de tortura ainda persiste nas sociedades modernas, especialmente no 

campo da investigação criminal. Embora inegável que a democracia brasileira caminhe a 

passos firmes, é correto afirmar que a prática da tortura segue como um dos principais fatores 

de fragilização institucional. Tal conclusão pode ser extraída do relatório da Anistia 

Internacional (2001, p.5) quando declara que: 
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No Brasil de hoje, tortura e maus tratos deixaram de ser armas de repressão política 
e se transformaram nas ferramentas essenciais da rotina policial diária. A Anistia 
Internacional constatou que a atividade policial violenta e repressiva corre o risco de 
se transformar na consequência aceitável - entre certos elementos integrantes dos 
órgãos oficiais, da imprensa e do público – da manutenção de um sistema de justiça 
criminal submetido a intensas pressões de natureza social, econômica e política. 

 

Nesse sentido, pode-se perceber que o tema ora proposto passa por aprofundadas 

discussões filosóficas e sociais sendo qualificado como verdadeiro tabu nas sociedades 

liberais da atualidade. Para Mota (2013, p.277), “um tabu é algo que não se faz e a respeito do 

qual não se fala. E uma norma constitui-se como tabu quando vale como indiscutível, sem 

exceção, ou seja, quando ninguém a coloca em questão”. 

 

Lamentavelmente, e contrariando a própria ideia de tabu, a prática da tortura 

segue como a mais perniciosa forma de investigação criminal no Brasil, notadamente quando 

se está diante de crimes de grande repercussão nacional os quais exigem celeridade na sua 

elucidação.  

 

Entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2012, segundo estatísticas da Secretaria de 

Direito Humanos da Presidência da República (SDH), 1007 (mil e sete) denúncias foram 

relacionadas com a prática de tortura no Brasil, tornando claro que o ato de torturar segue em 

ritmo odioso estando estritamente relacionada com as forças policiais. (SECRETARIA DE 

DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012) 

 

O que se percebe atualmente é um evidente paradoxo em que embora a tortura 

seja repudiada por meio de tratados internacionais, assim como pelas legislações domésticas, 

sua prática permanece no cotidiano mundial, seja em regimes autoritários, seja em firmes 

democracias.  

 

O certo, lamentavelmente, é que a tortura ainda constitui grande desafio para a 

democracia brasileira, haja vista sua recorrência na prática policial e nas prisões.  

 

Embora o tema esteja em pauta há muitos anos, nota-se uma tolerância por parte 

da população e das instituições competentes para julgar referidos delitos. Infelizmente ainda 

impera na opinião pública que indivíduos acusados de crimes hediondos, ainda que não 

condenados definitivamente, devem sofrer agressões físicas e morais como forma de 
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represália por suas ações. Tal constatação revela uma descrença na dignidade humana e uma 

ausência de percepção sobre o quão maléfica é a tortura para um grupo social. 

 

Santidrián (2012, p. 276-277) no mesmo entendimento assevera que: 

 
En un régimen de libertades y democracia generalizada em Latinoamérica, resulta 
patético y escandaloso el tener que continuar hablando de la tortura em la región. 
De nada sirven ratificar todos los convenios, pactos, protocolos etc. existentes en el 
orden internacional contra la tortura, mientras que la sociedad no perceba que esta 
situación es una amenaza contra todos sus miembros.  

 

Para ratificar esse entendimento necessário fazer uso das lições de Bobbio (2004, 

p. 57), para quem: 

 
O individualismo é a base filosófica da democracia: uma cabeça, um voto. Como tal, 
sempre se contrapôs (e sempre se contraporá) às concepções holísticas da sociedade 
e da história, qualquer que seja a procedência das mesmas, concepções que têm em 
comum o desprezo pela democracia, entendida como aquela forma de governo na 
qual todos são livres para tomar decisões sobre o que lhes diz respeito, e têm o poder 
de fazê-lo. Liberdade e poder que derivam do reconhecimento de alguns direitos 
fundamentais, inalienáveis e invioláveis, como é o caso dos direitos do homem. 

 

Nesse contexto, pode-se afirmar que conquanto o regime democrático tenha por 

antecedentes práticas abusivas contra as liberdades individuais, é por meio desse regime cujo 

valor central encontra-se no povo e nas suas necessidades que se busca erradicar de uma vez 

por todas a prática da tortura no meio social. 

 

Ainda seguindo o entendimento do aludido autor pode-se inferir que existem 

direitos dentro do regime democrático que não podem ser violados, absolutamente. Isso 

acontece porque o próprio regime exige certo grau de proteção contra abusos que se não 

fossem repudiados estariam a confrontar os mais comezinhos pilares de um regime 

fundamentado na soberania popular. 

 

Arremata Bobbio (2004, p. 19-20) asseverando que: 
 

 
Inicialmente, cabe dizer que, entre os direitos humanos, como já se observou várias 
vezes, há direitos com estatutos muito diversos entre si.  Há alguns que valem em 
qualquer situação e para todos os homens indistintamente: são os direitos acerca dos 
quais há a exigência de não serem limitados nem diante de casos excepcionais , nem 
com relação a esta ou àquela categoria, mesmo restrita,  de membros do gênero 
humano ( é o caso, por exemplo, do direito de não ser escravizado  e de não sofrer 
tortura).  Esses direitos são privilegiados, porque não são postos em concorrência 
com outros direitos, ainda que também fundamentais.  
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Diante desse contexto cumpre esclarecer que a Democracia reflete o mais 

adequado regime para o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, já que tem na sua 

essência o respeito à dignidade da pessoa humana, valor fundamental para o desenvolvimento 

equilibrado de uma sociedade igualitária. 

 

De conseguinte, uma sociedade que possui a tortura como prática corriqueira em 

seu meio não constitui uma verdadeira democracia, pois retira de seus cidadãos a pedra 

angular desse regime, a vontade popular. Em outras palavras, quando se tortura alguém o 

algoz está afrontando não apenas o físico do indivíduo, mas principalmente a sua vontade, o 

domínio de si próprio, a sua moral e sua dignidade. Extrai-se dele que não era pra ser 

extraído, fere-se de morte a própria alma humana, fazendo com que a traição demonstre a pior 

de suas formas: a traição de si mesmo. 

 

Sussman (2005, p. 30 apud Alvarez, 2008, p. 278) em tradução livre complementa 

afirmando que: 
 

A tortura não apenas prejudica ou danifica a capacidade de agir da vítima, mas antes 
coloca essa capacidade contra si mesma, ao forçar a vítima a experimentar-se como 
desamparada e ainda cúmplice de sua própria violação. Não é apenas um assalto ou 
uma violação da autonomia da vítima mas também uma perversão dessa autonomia, 
uma espécie de escárnio sistemático das relações morais básicas que um indivíduo 
estabelece tanto com os outros quanto consigo mesmo. Talvez seja por isso que a 
tortura pareça qualitivamente pior que outras formas de brutalidade e crueldade. [...] 

 

Na dogmática é importante lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro não 

admite provas obtidas por meios ilícitos tampouco as derivadas das ilícitas, devendo ser 

desentranhadas do processo judicial e inutilizadas por decisão do juiz. Entendem-se como 

provas ilícitas aquelas obtidas em violação a normas constitucionais e legais.  

 

Lima (2011, p. 883) ensina que: 
 

[…] em um Estado Democrático de Direito, a descoberta da verdade não pode ser 
feita a qualquer preço. Mesmo que em prejuízo da apuração da verdade, em prol do 
ideal maior de um processo justo, condizente com o respeito aos direitos e garantias 
fundamentais da pessoa humana, não se pode admitir a utilização em um processo 
de provas obtidas por meios ilícitos. A eficácia processual, compreendida como a 
funcionalidade dos mecanismos processuais tendentes a alcançar a finalidade do 
processo, que é a apuração dos fatos e das responsabilidades, não pode prescindir do 
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respeito aos direitos e garantias fundamentais, sob pena de deslegitimação do 
sistema punitivo.   

 

Assim, pode-se extrair das lições apresentadas que toda e qualquer ação ou 

omissão que vá de encontro à dignidade da pessoa humana fere de morte o princípio 

democrático, especialmente se essa conduta estiver pautada no uso da tortura. 

 

O fruto da tortura é um fruto podre, inservível, e ainda que possa demonstrar a 

verdade fática de um acontecimento anterior, a forma hedionda como foi colhido deverá ser 

rechaçada por todos que pretendam tornar uma sociedade efetivamente democrática, a fim de 

inibir toda e qualquer prática futura nesse sentido.  

 

2.4 Casos emblemáticos da atualidade 

 

Recentemente se tem visto por meio dos canais de comunicações casos de prática 

de tortura por parte das forças policiais brasileiras como forma de obter “confissões” dos 

acusados, evidenciando-se esta conduta especialmente contra os mais pobres. A população 

precisa ter em mente que a prática da tortura é um comportamento repudiado tanto no campo 

da ética e da moral quanto do ponto de vista jurídico que apresenta resultados nefastos a todos 

sem distinção. 

 

No campo da moral e ética Costa (2006, p. 116-117) com clareza ensina que todos 

são responsáveis, em escala global, por seus atos e as consequências deles resultantes, veja-se: 
 

Construímos e estamos construindo uma civilização planetária, uma civilização 
global, ou seja, uma civilização em que pela primeira vez na história da humanidade 
o destino de cada homem está diretamente associado ao destino de todos os homens. 
[…] Os efeitos de nossas ações e omissões têm alcance planetário e atingem a 
humanidade como um todo, o que exige de nós a assunção da responsabilidade pelas 
conseqüências e subconseqüências das mesmas, também, em nível planetário. 

 

Apesar disso, graves resultados das atuações policiais vieram à tona com o novo 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2013 no qual consta que 70,1% das pessoas 

ouvidas pela pesquisa declaram não confiar nas polícias, percentual próximo do observado 

para partidos políticos, os mais mal avaliados pela pesquisa (95,1%). Ainda segundo o mesmo 

Anuário apenas oito casos de tortura foram registrados no estado do Ceará ao passo que no 
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ano de 2012 houve 882 casos de mortes ainda não esclarecidas. (ANUÁRIO BRASILEIRO 

DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2013) 

 

A discrepância entre os números dos casos de mortes não esclarecidas e das 

torturas induzem à reflexão sobre se os casos de tortura com resultado morte não seriam 

maiores caso houvesse uma melhoria nas investigações criminais. 

 

Conquanto o problema do combate à tortura na pretensa pesquisa se restrinja à 

investigação criminal, não é dispensável trazer à tona a quantidade de maus tratos e violações 

a que são submetidos os presos definitivos, ou seja, os que se sujeitam a uma prisão 

decorrente de uma condenação criminal transitada em julgado. Para Mota (2013, p. 236) esse 

tipo de prática denomina-se de “tortura-pena” ou “tortura-punição”. 

 

 Nesse sentido a atual presidenta da República do Brasil instituiu o Sistema 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura por meio da Lei nº 12.847 de 2 de agosto de 

2013, que tem por finalidade verificar, suprimir e prevenir quaisquer práticas de tortura nas 

prisões do País. 

 

Assim, nota-se mais uma vez que o aprimoramento das técnicas de investigação 

policial constitui uma importante medida no sistema criminal brasileiro, especialmente porque 

não há como uma sociedade se proclamar efetivamente democrática enquanto a prática da 

tortura estiver presente em suas ações cotidianas. Trata-se de questão prioritária no que diz 

respeito à segurança pública brasileira, uma vez que o respeito ao Estado de Direito determina 

que não há como justificar os fins sem que seja por meio dos trâmites constitucionalmente 

assegurados. 

 

Nucci (2010) no mesmo sentido entende que: 

 
Sob qualquer prisma, a tortura é ilegal, ilegítima, imoral e anti-ética. Não existe valor 
maior a suplantá-la, de modo que se possa autorizá-la. Lembremos que o Estado é 
ente perfeito, cuja existência serve para zelar por todos os direitos individuais, em 
particular em relação aos mais preciosos aos seres humanos: a vida e a integridade 
física. A autorização para o uso da tortura, v. g. para métodos de investigação, seria a 
negativa dessa perfeição e a figura estatal de proteção se transformaria em 
desgoverno e modelo de tirania pura.  
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Corroborando esse entendimento Greco e Schunemann (2009, p. 34-35) 

arrematam: 
 

Propor uma exceção à regra da proibição de torturar significa que recusamos esta 
prática não porque ela lesiona a dignidade de um ser humano, e sim porque ele ainda 
não se comportou mal, ou porque não temos ainda nenhum interesse suficientemente 
forte em torturar essa pessoa. Para o Estado de Direito, o que deve importar é a 
dignidade. 

 

A título de exemplo tem-se o caso Tayná Adriane da Silva, 14 anos, que foi morta 

nas proximidades de um parque de diversões em junho de 2013, no município de Colombo-

PR. Segundo amplamente divulgado nos jornais nacionais três dos quatro acusados 

confessaram ter matado e estuprado a garota, o que levou o delegado de polícia a dar o caso 

por encerrado. Contudo, exame pericial realizado na garota constatou que o sêmen encontrado 

no corpo da vítima não é compatível com nenhum dos acusados. Em depoimento perante o 

Ministério Público os acusados voltaram atrás em suas confissões e afirmaram terem sido 

torturados. O caso foi reaberto e retornou para novas investigações pela polícia civil.  

 

A reportagem de Ziemkiewicze e Daudén publicada na Revista IstoÉ de 19 de 

julho de 2013 descreve a cena vivida pelos acusados: 
 

“Onde está o corpo?”, perguntavam os policiais. Ninguém sabia. E dá-lhe corrente 
elétrica. O corpo a que se referiam era o da estudante Tayná Adriane da Silva, de 14 
anos, desaparecida no dia anterior. Segundo a mãe da menina, ela foi vista pela 
última vez nas proximidades do parque de diversões onde trabalhavam os quatro 
rapazes, com idades entre 22 e 25 anos. Mesmo sem provas ou testemunhas, a 
polícia prendeu o quarteto e os torturou com diversas técnicas até a confissão. Eles 
foram espancados, asfixiados com saco plástico, levaram choques elétricos em 
diversas partes do corpo, tiveram a cabeça colocada dentro de um formigueiro e 
ainda sofreram abusos sexuais. 

 

Outro caso que chamou atenção da mídia nacional foi o caso Amarildo, assistente 

de pedreiro que desapareceu desde o dia 14 de julho de 2013 logo após abordagem policial na 

favela da Rocinha. Segundo relatado Amarildo foi conduzido até uma Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) onde teria sido torturado e morto por policiais militares. Com base no 

Ministério Público o ajudante de pedreiro foi torturado por cerca de 40 minutos em um 

pequeno depósito atrás do contêiner da UPP da Rocinha. Além de receber choques elétricos, 

Amarildo teria sido afogado em um balde e sufocado com saco plástico na boca e na cabeça. 
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Cumpre ressaltar que todos esses casos ainda estão em processo e à espera de 

julgamento na Justiça, de forma que não se está a condenar antecipadamente nenhum dos 

envolvidos por respeito ao princípio da não culpabilidade. O que se pretende demonstrar com 

esses dois casos emblemáticos é que o tema permanece atual na sociedade brasileira, que a 

cada ano presencia o surgimento de inúmeros casos, não obstante outros tantos que jamais 

serão revelados. 

 

Desse modo, é dever de todos os envolvidos com o desenvolvimento nacional e 

com a efetivação dos direitos e garantias individuais perquirir as medidas que possam 

contribuir para uma melhoria na investigação criminal, afastando práticas que apenas 

arruínam a sorte de um futuro processo judicial. 
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3 DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

 

Neste capítulo abordam-se os aspectos legais e processuais da investigação 

criminal no Brasil, a fim de se trazer à tona suas principais características, benefícios e 

deficiências. Busca-se ambientar o leitor na prática da investigação criminal brasileira para, 

doravante, traçar-se um paralelo desta com a prática da tortura.   

 

3.1 Das diversas formas de investigação criminal 

 

Primeiramente é necessário ressaltar que a investigação criminal não é atividade 

exclusiva da polícia judiciária. Essa interpretação é corroborada com a letra do art. 4º do 

Código de Processo Penal quando afirma que “a atribuição para a apuração das infrações 

penais e de sua autoria não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja 

cometida a mesma função”. (BRASIL, 1940) 

 

Nesse quadro, é correto afirmar que há vários meios de se proceder a uma 

investigação preliminar. A título de exemplo apontam-se a Comissão Parlamentar de 

Inquérito, as sindicâncias, os processos administrativos, o inquérito policial, e a polêmica 

investigação realizada pelo Ministério Público. 

 

Não se deve esquecer igualmente da investigação defensiva, consistente na 

investigação feita pela defesa e que não se confunde com os pedidos que podem ser feitos nos 

termos do art. 14 do CPP, conforme explica Lima (2011, p. 229): 
 

Apesar de em ambas ser concretizado o direito de defesa, ao participar do inquérito 
policial, o advogado está delimitado aos rumos dados à investigação pela autoridade 
policial. Na investigação defensiva, que se desenvolve de maneira independente do 
inquérito policial, incumbe ao defensor delimitar a estratégia investigatória, não 
estando vinculado às autoridades públicas, devendo apenas respeitar os critérios 
constitucionais e legais pertinentes à obtenção da prova.  

 

 Hoje a investigação defensiva não está regulamentada no Brasil, mas está 

prevista no projeto do CPP.  Ela é utilizada nos Estados Unidos e na Itália.   

 



29 
 

Para não se avançar em enfadonho desenvolvimento sobre todas essas 

investigações criminais, o que fugiria do objetivo aqui proposto, fique-se apenas com os 

principais aspectos no que toca à investigação realizada pelo Ministério Público e o Inquérito 

Policial, reputados de grande valia para a pesquisa e para se apresentar a posição adotada 

neste país.  

 

No que diz respeito à investigação realizada pelo Ministério Público muita 

controvérsia surgiu nos últimos anos. Diversos argumentos contra e a favor foram levantados 

pelos juristas para justificar a sua tese.  

 

Do lado dos que advogam a impossibilidade da investigação feita pelo Parquet 

estão os seguintes argumentos:  

 

a) o art. 144 da Constituição Federal confere exclusividade à Polícia Federal  para 

o exercício das funções de Polícia Judiciária. Segundo esse entendimento o artigo 

da Constituição Federal que trata da segurança pública seria explícito em 

assegurar a atribuição de investigar aos representantes das polícias judiciárias, 

sejam elas civis ou federais;  

 

 b) a investigação realizada pelo Ministério Público viola o sistema acusatório, 

uma vez que o representante da tutela coletiva estaria indo além de suas 

atribuições da tradicional triangulação processual.  Se o promotor investiga ele 

perde a imparcialidade. De pronto cabe relembrar que o promotor e o procurador 

da república são considerados partes processuais, logo não haveria de se falar em 

imparcialidade; 

 

c) falta previsão legal para a investigação criminal realizada pelo Ministério 

Público.  Argumento autoexplicativo. 

 

De outra banda, têm-se os argumentos favoráveis, senão veja-se:  

 

a) o art. 144 da Constituição Federal não confere exclusividade à autoridade 

policial para investigação criminal; 
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b) evidencia-se no caso do Ministério Público o disposto na teoria dos poderes 

implícitos (1819), criação da Suprema Corte Americana que se fundamenta na 

ideia de que sempre que a Constituição atribui missão expressa a um órgão 

implicitamente confere-lhe os meios para desenvolvê-la, uma vez que a 

Constituição Federal em seu art. 5º, XXX afirma ser o Parquet titular da ação 

penal.  

 

O STF discute no RE 593727/MG essa possibilidade. O STF admitindo a 

investigação pelo MP. 

 

c) segundo a Lei nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público); a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 ( que dispõe sobre a 

organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União) e a Resolução nº 13, 

de 2 de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) é possível a 

investigação pelo Ministério Público. Neste último normativo tem-se expressa em seu artigo 

1º essa possibilidade: 
 

Art. 1º O procedimento investigatório criminal é instrumento de natureza 
administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do Ministério 
Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de 
infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para 
o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal. (CONSELHO NACIONAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2006) 

 

Nesse quadro, percebe-se que a discussão seguirá ainda por longo período, haja 

vista que os órgãos estão mais preocupados em garantir suas prerrogativas funcionais do que 

em combater a criminalidade com eficácia. É senso comum que quanto maiores forem as 

forças públicas imbuídas no combate à criminalidade maior será o controle estatal sobre os 

malfeitores sociais.  

 

3.2 Do inquérito policial 

 

Aqui, no âmbito da mais tradicional forma de se perseguir a autoria e a 

materialidade de um ato criminoso, já não resta controvérsia. O inquérito policial hoje é a 

forma mais comum de investigação criminal praticada no Brasil, motivo porque reúne a maior 

incidência de denúncias de prática de tortura.  
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Conforme entendimento doutrinário majoritário o inquérito policial possui a 

natureza jurídica de procedimento administrativo voltado para a apuração do fato criminoso e 

de sua autoria. Ressalte-se que é a definição da posição majoritária. Há quem diga que o 

inquérito policial é processo (posição minoritária). Outros ainda não o classificam nem como 

processo nem como procedimento.  

 

No tocante às características do inquérito policial trata-se de procedimento 

obrigatório, dispensável, escrito, sigiloso, indisponível e inquisitivo.  

 

O inquérito policial é obrigatório para a autoridade policial e dispensável para a 

ação penal. Ser obrigatório para a autoridade policial não significa, entretanto, que a 

autoridade policial não possa indeferir o pedido de instauração de inquérito policial.  

 

O inquérito é indisponível o que significa que a autoridade policial não pode 

arquivá-lo (art. 17 do CPP). 

 

Não existem as figuras do contraditório e  da ampla defesa no inquérito policial.  

Isso não significa que não possam ser feitos pedidos pelo indiciado e pela vítima, conforme se 

vê no art. 14 do Código de Processo Penal (CPP). No entanto, a autoridade policial não é 

obrigada ao seu cumprimento. No inquérito para expulsão de estrangeiro há contraditório (o 

único, como se costuma dizer), hipótese prevista no Estatuto do Estrangeiro (arts. 65 a 75) e 

no Decreto nº 86.715, de 10 dezembro de 1981 (arts. 100 a 109).  

 

Existe ainda a característica do sigilo que pode ser subdividido em externo e 

interno. O sigilo externo tem validade para sociedade em geral e o sigilo interno, para os que 

atuam no inquérito. O sigilo externo constitui a regra (art. 20 do CPP).   

 

Cumpre ainda ressaltar que o juiz não pode decidir o pleito exclusivamente com 

base no Inquérito Policial, salvo no tocante a provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, 

conforme disposição do artigo 155 do CPP. 
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3.3 Contraditório na investigação criminal  

 

Trata-se de tema bastante relevante, cuja importância por si só o tornaria 

merecedor de pesquisa própria, a ser aqui abordado junto com os principais pontos que lhes 

são favoráveis e contrários para que haja uma melhor fundamentação acerca de uma mudança 

de orientação na investigação pátria.   

 

Há muito se discute sobre se a presença do contraditório durante a fase 

investigativa seria possível e as consequências de sua aplicação.  

 

Quem defende a presença do contraditório no curso da investigação criminal 

apresenta dois argumentos basilares: primeiramente afirma que a investigação criminal 

consiste em processo administrativo, no qual por força constitucional deveria estar presente 

referido princípio. Em segundo lugar, que nesse processo se evidencia um conflito de 

interesses, existindo, portanto, litígio e consequentemente um acusado. (Choukr, 2001). 

 

Afirma ainda que o indiciamento seria o momento em que o investigado passaria 

a ser acusado, fazendo com isso jus à aplicação do contraditório.  

 

Por outro lado, autorizadas vozes se levantam asseverando que o indiciamento não 

é capaz por si só de instaurar um litígio de modo a conceder ao investigado o exercício do 

contraditório. 

 

Choukr (2001, pg. 129) ensina que: 
 

Antes de se procurar apoio nesta aberração – o indiciamento tal como é hoje posto – 
e tomá-lo como ponto inaugural de um suposto conflito de interesses na 
investigação, é mais útil para o aperfeiçoamento do sistema reestruturá-lo, dotando-o 
de uma objetividade que hoje não possui para, aí sim, cobrar-se-lhe alguma 
correlação com a garantia do contraditório.  

 

Em sentido contrário doutrina e jurisprudência majoritária asseveram que o 

investigado não deve ser qualificado como litigante ou acusado, como exige o texto 

constitucional. Afirmam que o indiciamento não é capaz por si só de instaurar um litígio de 

modo a conceder ao investigado o exercício do contraditório.  
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Lima (2011, p. 21) arremata dizendo:  

 
[...] a observância do contraditório só é obrigatória, no processo penal, na fase 
processual, e não na fase investigatória. Isso porque o dispositivo do art. 5º, inc. LV, 
da Carta Magna, faz menção à observância do contraditório em processo judicial ou 
administrativo. Logo, considerando-se que o inquérito policial é tido como um 
procedimento administrativo destinado à colheita de elementos de informação 
quanto à existência do crime e quanto à autoria ou participação, não há falar em 
observância do contraditório na fase preliminar de investigações.  

 

Embora facilmente compreensível a posição adotada por parcela da doutrina e 

pela jurisprudência dominante acerca da não aplicação do princípio do contraditório na fase 

investigatória, defende-se a reformulação legislativa nesse aspecto. Antecipar a participação 

de um defensor constituído e efetivamente atuante durante o curso de uma investigação é uma 

das formas de se assegurar ao investigado/acusado seus direitos constitucionais, 

especialmente no que diz respeito ao combate à tortura. 

 

É certo que a antecipação do contraditório não conseguirá alcançar a prática da 

tortura na ponta da investigação, vale dizer, no momento em que policiais estão com o 

investigado sob sua guarda nas ruas. Ocorre que, ao ser conduzido para um distrito policial, e 

lá encontrando toda uma estrutura rígida de caráter procedimental - incluindo a presença de 

seu defensor, sob pena de nulidade, e as garantias que o mandamento constitucional 

disponibiliza -, sem dúvida o caráter inibitório teria mais eficácia no combate à tortura, 

especialmente a psicológica.  

 

3.4 O enfraquecimento da investigação criminal como catalizador do crime de tortura 

 

Após breve análise de como se desenvolve a investigação criminal no Brasil, faz-

se necessário relacionar as deficiências dessas investigações como a prática da tortura.  

 

É de conhecimento geral que tudo aquilo que não dá resultado satisfatório abre 

espaço para o surgimento de novos meios de se chegar ao fim pretendido, seja esse caminho 

positivo ou negativo.  

 

Infelizmente, o que se vê atualmente no Brasil – e que persiste há várias décadas -, 

é o enfraquecimento das investigações criminais deixando espaço livre para que meios 
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espúrios como a tortura tomem lugar. É bem verdade que a perícia criminal vem se 

fortalecendo em algumas localidades, com o uso de modernos equipamentos. Ocorre que pela 

escassez de profissionais qualificados, bem como de material que cubra toda a demanda, sua 

utilização fica restrita a um reduzido número de crimes.  

 

Nesse ponto é importante lembrar que a investigação criminal possui a finalidade 

de perseguir a verdade sobre um fato criminoso, apresentando ao Poder Judiciário todos os 

fatos sobre o que se denomina materialidade do crime, bem como sua autoria. Ressalte-se que 

esse procedimento pré-processual é de suma importância para a estabilização da sociedade.  

 

Não se deve igualmente esquecer que a investigação criminal assim como os 

diversos institutos previstos no Estado brasileiro, tem obrigação de respeitar os direitos e 

garantias fundamentais dos indivíduos. Não seria por outra razão que o legislador criaria esse 

conjunto de atividades investigatórias, regulamentando-as, que não a de chegar ao fim 

pretendido sem se olvidar das liberdades públicas.  

 

A investigação criminal, ao contrário do que muitos pensam, não existe para 

afrontar direitos, mas para resguardá-los, não importando se o seu titular desses direitos sejam 

os investigados ou suas vítimas.  

 

A partir do momento em que a investigação criminal enfraquece, vale dizer, que o 

desenvolvimento de suas atividades por meio dos servidores estatais passa a confrontar os 

direitos e garantias individuais, especialmente no que diz respeito à integridade física e à 

liberdade, tem-se o surgimento da barbárie, do retrocesso, da animalização do homem e 

dadesorganização social. 

 

Não existe uso da força que justifique a aplicação do Direito, embora muitos 

digam que não exista Direito sem coação. A tortura como a mais atroz conduta contra os 

indivíduos renega a própria ideia de investigação criminal, tornando-a repugnante e 

desnecessária.  

 

Vasconcelos (2001, p. 31) com uma clareza solar melhor explica esse 

entendimento, veja-se: 
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Todas as vezes em que o Direito é subjugado pela força, ou ocorre a perda da 
liberdade individual, ou a quebra da soberania nacional. Trata-se, respectivamente, 
do domínio da ditadura ou do imperialismo. Em ambos os casos, a força é usada 
como pretexto para assegurar a eficácia do Direito, pretendendo-se, por esse meio 
oblíquo, estender a legitimação à ditadura e ao imperialismo, assim qualificados 
como imprescindíveis à garantia da ordem social. Em vão, porque, como se viu, não 
existe hipótese na qual possa a ditadura ou imperialismo legitimar-se.  

 

Em sentido contrário parece estar o entendimento da população brasileira quando 

o assunto é investigação criminal e tortura. Pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da 

Violência da Universidade de São Paulo (USP) em 2010 e divulgada pela Revista Consultor 

Jurídico (Conjur) em 2012 demonstrou que quase metade dos brasileiros àquela época 

aceitava a tortura como meio de se obter provas de uma infração penal. Segundo a pesquisa: 

 
[...] uso de algum tipo de violência é mais aceito para suspeitos de delitos como 
estupro (43,2%), tráfico de drogas (38,8%), sequestro (36,2%), uso de drogas 
(32,3%) e roubos (32,1%). Esses suspeitos poderiam receber um pior tratamento 
durante a investigação policial, na opinião dos pesquisados. (REVISTA 
CONSULTOR JURÍDICO, 2012) 

 

Outro dado que impressiona é que 80% (oitenta por cento) dos brasileiros temem 

ser presos e torturados, segundo relatório da Anistia Internacional publicado em 13 de maio de 

2014 no momento do lançamento de uma campanha denominada “Stop Torture”, em Londres. 

Conforme Ciconello (apud HAILER, 2014), assessor de Direitos Humanos da Anistia 

Internacional – Brasil, embora haja mecanismos para se combater o crime de tortura ele ainda 

continua a ser cometido, não tendo sido coibido de forma satisfatória pelo Estado brasileiro. 

 

Resta evidente que todos esses dados constantemente levados à tona neste País 

são resultantes de uma investigação criminal deficiente, isso porque a falta de investimentos 

na segurança pública retira dos agentes incumbidos dessa árdua missão meios para atuarem 

dentro da legalidade.  
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4 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E TORTURA NO BRASIL  

 

Após detida análise do que constitui o crime de tortura, bem como a análise das 

variadas formas de investigação criminal no Brasil, é possível traçar um paralelo entre essas 

duas práticas de forma a demonstrar em que medida a prática da tortura ingressa no sistema 

persecutório criminal brasileiro.  

 

4.1 Principais causas da tortura na investigação criminal brasileira 

 

Muitos são os fatores que contribuem para a prática da tortura. Busca-se, aqui, 

relacionar suas principais causas que se entrelaçam com a investigação criminal. 

 

Num primeiro momento pode-se destacar a impunidade como a principal causa de 

ainda se conviver com essa prática nos dias atuais. Embora a legislação seja clara e objetiva 

no sentido de criminalizar rigorosamente a conduta torturante, o mesmo não se pode dizer 

quando os casos concretos chegam aos Poderes Constituídos. A tipificação do crime de tortura 

muitas vezes não passa sequer pelo crivo da autoridade policial que se limita a desclassificar a 

conduta para tipos menos graves como a lesão corporal. 

 

Exemplo clássico de impunidade diz respeito à Lei da Anistia (Lei nº 6683, de 28 

de agosto de 1979) que não permitiu a punição dos crimes praticados pelos militares durante 

seu governo ditatorial, in verbis: 

 
 Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de 
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo 
com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos 
servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder 
público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos 
dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 
Institucionais e Complementares. (grifos nossos) 
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer 
natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 
§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática 
de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. (BRASIL, 1979) 

 

Extraem-se desses preceitos que todos os crimes políticos e os a eles conexos a 

estes (inclusive a tortura) praticados durante o período em evidência foram politicamente 
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perdoados. Muito se discutiu sobre se essa lei seria constitucional, uma vez que oferece um 

benefício contrário ao disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.  

 

O Supremo Tribunal Federal no ano de 2010 julgou Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) de nº 153 proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) que tinha por finalidade chamar à responsabilidade todos aqueles 

que cometeram crimes durante o período repressivo. Pedia-se revisão da Lei da Anistia para 

deixar de abranger os crimes comuns praticados – a exemplo da tortura e do abuso de 

autoridade, dentre outros. 

 

O Tribunal julgou referida ADPF improcedente por sete votos a dois. Votaram 

pela improcedência os ministros Eros Grau, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ellen Gracie, 

Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Cezar Peluso. 

 

 O pensamento de destaque para esse julgamento de improcedência ficou por 

conta do ministro Peluso que assim se manifestou: 

 
Só o homem perdoa, só uma sociedade superior qualificada pela consciência dos 
mais elevados sentimentos de humanidade é capaz de perdoar. Porque só uma 
sociedade que, por ter grandeza, é maior do que os seus inimigos é capaz de 
sobreviver. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2010) 

 

Em sentido contrário julgaram os ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto. 

 

Embora haja argumentos convincentes para a não revisão da Lei da Anistia (dos 

quais se destaca o de que essa lei é fruto de um acordo com legitimidade social naquele 

período da história do país), entende-se que sua permanência no ordenamento pátrio acarreta 

prejuízo histórico e simbólico para as futuras gerações. Um país que legitima a impunidade 

está fadado ao fracasso e ao enfraquecimento de suas instituições políticas. 

 

Tanto é verdade que, contrariamente ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal, a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou em 24 de novembro de 2010 o Brasil no 

caso Gomes Lund e outro versus Brasil (Guerrilha do Araguaia), para que retirasse todos os 

obstáculos de fato e de direito mantenedores da impunidade dos fatos, inclusive no que 

concerne à Lei da Anistia. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 

2010) 
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 Gomes (2011) no mesmo sentido entende que: 

 
A Lei de Anistia brasileira, embora recebida pela Constituição de 1988 (de acordo 
com a visão do STF), é inconvencional (por violar as convenções de direitos 
humanos ratificadas pelo Brasil) e inválida (por contrariar frontalmente o jus cogens 
internacional). Nem tudo que o STF diz ter sido recebido pela Constituição de 1988 
é compatível com os tratados em vigor no Brasil e detém validade. 

 

 Anos após o sancionamento da lei da anistia, o Partido Socialismo e Liberdade 

(Psol) ajuizou a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) de nº 320 

pretendendo que os crimes de lesa-humanidade não fossem abrangidos pelo Diploma em 

estudo, bem como que o Estado brasileiro cumprisse com a determinação da Corte 

Interamericana.   (PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, 2014) 

 

Recentemente, no mês de agosto de 2014, no bojo da ADPF referenciada, o 

Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu a revisão da lei da anistia de modo 

que o Brasil apure e puna os responsáveis pelos crimes contra a humanidade nos quais a 

tortura se inclui.  

 

A manifestação do Procurador é um forte golpe contra a impunidade no Brasil, 

especialmente quando se está a falar dos crimes de tortura. Espera-se que o Tribunal Máximo, 

agora com nova composição, reveja sua decisão e entenda pela revisão da lei da anistia a fim 

de lhe conferir nova interpretação e por consequência demonstrar a todo o Poder Judiciário e à 

sociedade brasileira que tortura é crime e que com essa conduta o Estado brasileiro não 

compactua.  

 

Além da impunidade outra causa bastante relevante e que contribui 

significativamente para a ocorrência do crime de tortura é a precariedade da educação 

profissional, especialmente no que diz respeito às disciplinas essenciais repassadas para todos 

aqueles que devem combater a criminalidade, destacando-se os profissionais de segurança 

pública, a quem compete a proteção da sociedade na sua ponta. 

 

Embora haja a previsão do estudo das disciplinas básicas nos cursos de formação 

profissional, o problema está após a saída desses profissionais do período de instruções. Não é 

de se estranhar que um policial civil, militar ou federal tenha contato com as disciplinas de 

legislação apenas durante sua exígua formação na academia. Resultado disso são as 
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frequentes notícias de abuso de autoridade por parte de policiais, culminando inevitavelmente 

na prática da tortura, muitas vezes com resultado qualificado pela morte. 

 

Outro ponto relevante diretamente relacionado à prática da tortura durante a 

investigação criminal é a condição socioeconômica das vítimas aliada à sua condição de 

investigado no cometimento de crime. Embora a tortura possa ser cometida contra toda e 

qualquer pessoa, nota-se que as ações desse tipo de prática recaem especialmente sobre 

pessoas presas e pobres que são objetos de investigação policial.  

 

Nesta senda Maia (2006, p. 89) afirma que os “alvos apropriados” das torturas 
foram: 
 

[...] Pessoas “suspeitas” de práticas de delitos, que foram consideradas (pelos 
agressores) como detentoras de informações relevantes sobre práticas delituosas ou 
pessoas presas, “merecedoras” de castigo, para que aprendessem a respeitar a 
autoridade dos responsáveis por suas prisões.  Por que os “suspeitos” e as “pessoas 
presas” são aqui consideradas “objeto atrativo”? Pelo seu valor simbólico. Por 
carregarem, os primeiros, informações ou confissões relevantes; e os segundos, para 
aprenderem a adequar seus comportamentos às regras vigentes em estabelecimentos 
de internação coletiva. Para aprenderem a conformar-se às ordens e autoridades dos 
seus guardadores. 

 

Esse é o mesmo entendimento já professado por Piovesan e Salla (2001, p.31), 

segundo os quais: 

 
[...] no Brasil, as vítimas de tortura e de maus-tratos provêm, em sua maioria, das 
camadas mais pobres da população. Nos períodos autoritários de nossa história, a 
tortura ocorre como recurso de combate à oposição política, quando então as vítimas 
são predominantemente da classe média ou da elite. Fora desses períodos, ela é 
praticada rotineiramente contra os autores ou suspeitos de crimes comuns 
provenientes das camadas pobres. A significativa diferença é que esses não têm os 
mesmos recursos para protestar e pressionar para que a tortura não mais ocorra, 
como em geral têm os perseguidos políticos.  

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as vítimas da tortura além de estarem sujeitas 

à prisão ou serem suspeitas de terem cometido crimes e passarem por investigações criminais, 

apresentam ainda o perfil socioeconômico dos menos favorecidos. Essa submissão econômica 

as torna incapazes de buscar seus direitos constitucionais, calando suas vozes e empurrando 

para o porão do esquecimento as atrocidades às quais foram submetidas quando estiveram sob 

a guarda do Estado brasileiro.   
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Assim, a diminuição da desigualdade social é uma das formas que contribuiria 

para o combate a esse hediondo crime pelas razões elencadas.  

A questão da prova também se revela um fato preocupante quando se está a 

investigar o crime de tortura. Primeiramente porque a vítima já se encontra tão abalada física 

e psicologicamente que todo e qualquer questionamento a respeito de suas lesões será 

desvirtuado. As vítimas não assumem perante as autoridades competentes sua submissão à 

tortura por medo de represálias e de que todo aquele terror volte a ocorrer consigo ou com 

algum parente próximo. 

 

Nucci (2014b, p. 1245) fala sobre a dificuldade probatória: 

 
É inequívoco que a colheita de provas, em casos de tortura, mormente quando esta 
se passa em pleno recinto controlado pelo Estado (como é o caso, por exemplo, de 
uma delegacia de polícia), é tarefa intrincada e complexa. As provas jamais serão 
abundantes, pois o que se faz, como regra, é realizado sob o mais absoluto sigilo, 
longe das vistas de testemunhas. Se há tortura, presentes estão apenas os próprios 
agentes do delito. Por isso, não havendo confissão – o que seria deveras raro – é 
preciso contrastar e conformar provas, em especial, laudos e as explicações dos 
responsáveis pela prisão da pessoa submetida à tortura. 

 

Ainda nesse caminho, tem-se que os torturadores são os próprios agentes do 

Estado incumbidos de procederem com a investigação criminal. A proximidade dos 

torturadores com o indiciado/vítima é uma das maiores dificuldades de se chegar a uma 

formação da culpa.  

 

O modo como o Direito brasileiro trabalha as provas também preocupa. A maioria 

das provas - senão todas as que serão futuramente usadas em um processo judicial – é realizada 

durante o inquérito policial. A peça inicial acusatória, por muitas vezes, limita-se a repetir o 

que está consignado na peça pré-processual. É a partir dessa ausência de filtros processuais 

que se dá ensejo para a confissão mediante tortura. Conquanto se saiba que a confissão não é 

há muito a rainha das provas, na prática o que se percebe é sua valoração demasiada a essa 

prova na fase inquisitória, notadamente por não se dispor de uma perícia forte e atuante. 

(MARQUES DE JESUS, 2009) 

 

Nesse contexto, fortalecer a investigação criminal por outros órgãos é uma forma 

de oferecer aos investigados mais um meio adequado de verem seus direitos constitucionais 

garantidos. 
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A partir do momento em que o Estado brasileiro toma conhecimento de todas 

essas causas e não adota nenhuma providência prática a respeito torna-se igualmente 

responsável por suas consequências, bem como traz de volta a violência desmedida para a 

punição e investigação de crimes. 

 

Assim, em tese, seria possível a defesa do torturador de alegar a co-culpabilidade 

do Estado com a consequente atenuação de sua pena, conforme dispõe o artigo 66 do Código 

Penal quando trata da atenuante genérica. 

 

4.2 Consequências 

 

Muitas são as consequências que podem advir da prática da tortura durante a 

investigação criminal. É possível elencar resultados negativos tanto para os indivíduos quanto 

para as instituições. Entre os indivíduos deduz-se que os efeitos podem ser de ordem física ou 

psíquica. 

 

Segundo Martín (2005) o processo pelo qual passa a vítima da tortura inclui a 

destruição das suas convicções e valores, a usurpação de sua identidade e por fim a 

substituição dos seus valores pelos de seu torturador, o que evidentemente é prejudicial para 

todos inclusive para um Estado democrático que tem nos seus cidadãos a força de seu regime. 

Continua o mesmo autor a elencar as consequências psicológicas: 

 
As seqüelas mais freqüentes são: os problemas identitários, os processos 
dissociativos graves, os comportamentos regressivos, os lutos não elaborados, a 
angústia crônica, a ansiedade e a depressão, a insônia persistente, os pesadelos, a 
repetição, os transtornos neuróticos ou psicóticos, as alterações dos hábitos 
alimentares, sexuais, etc., associadas à alta irritabilidade, com crises de clausura 
mais ou menos graves, os sentimentos de culpabilidade e de vergonha, de 
perseguição e de dano permanente, a incapacidade de trabalho e perda profissional, 
o isolamento, os transtornos da memória, da percepção e da atenção (estado de alerta 
permanente), as dificuldades relacionais com o casal, a família, etc. São assinaladas 
as freqüentes e crescentes dificuldades de inserção laboral. (MARTIN, 2005, p. 437) 

 

As consequências físicas são de fácil percepção, pois invariavelmente as vítimas 

da tortura passam por agressões à sua incolumidade física por meio de instrumentos danosos a 

qualquer indivíduo. Tais condutas não se diferenciam em nada das adotadas em tempos 
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remotos em que o castigo imoderado e público era a forma de repreender crimes e realizar 

investigações.  

No que diz respeito às instituições, pode-se afirmar que a convivência com a 

tortura é um mal que corrói todo o alicerce democrático existente. Não há como as 

instituições públicas como a polícia e os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo 

permanecerem legitimados se não se empenharem em combater esse mal que assola a 

sociedade brasileira. 

 

A própria soberania do País restará abalada perante seus pares internacionais no 

momento em que as condenações por Tribunais Internacionais forem se acumulando sem que 

nenhuma providência seja tomada. 
 

4.3 Formas de combater 

 

Uma das formas de se combater esse mal durante a investigação criminal 

brasileira é ampliando a participação do assistente de acusação, figura que assume importante 

papel na dinâmica processual na busca da verdade dos fatos. A vítima do crime a ser 

investigado juntamente com seu assistente são as personagens que mais têm interesse na 

qualificação, processamento e formação da culpa dos seus verdadeiros culpados. Com sua 

participação ampliada, abrangendo desde a fase do inquérito policial até o acompanhamento 

do processo judicial, certamente a confissão mediante tortura seria consideravelmente 

mitigada. 

 

Uma das mais óbvias formas de se conter a prática da tortura seria aumentar a 

participação da sociedade civil organizada nas investigações criminais. Como visto o 

inquérito policial para sua elaboração goza do sigilo como uma das características principais. 

Ocorre que esse sigilo não é absoluto, uma vez que os diretamente envolvidos possuem a 

prerrogativa de acesso aos autos do inquérito. Não há falar, por exemplo, em sigilo para os 

magistrados e membros do Ministério Público, tendo em vista que estes necessitam conhecer 

das circunstâncias para dar seguimento à investigação criminal, seja requerendo diligências, 

seja deferindo-as ou rejeitando-as. Por parte da defesa o acesso aos autos encontra certos 

limites estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 14 

quando enuncia que:  
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[...] é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado 
por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 
direito de defesa. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2009) 

 

Para a presente pesquisa e dentro desse contexto de exceções ao sigilo do 

inquérito policial também seria de bom tom que a sociedade civil organizada por meio de 

entidades previamente constituídas possuísse legitimidade para ter acesso a interrogatórios 

policiais, autos de inquéritos, métodos investigativos dentre outras atuações policiais. 

 

Essa participação popular conferiria ao procedimento administrativo maior lisura, 

bem como fortaleceria o regime democrático, pois não há maior interessado em combater 

crimes hediondos do que o próprio povo de uma nação. Essa hipótese certamente deveria ser 

levada aos legisladores pátrios a fim de conformar os interesses públicos em questão.  

 

Alegar a participação da sociedade civil – seja no papel de assistente de acusação, 

seja como mero cidadão interessado na melhoria de seu País -, retiraria do torturador a 

oportunidade do crime, o que para especialistas é uma das principais causas dessa conduta. 

 

Piovesan (2005) aduz que: 

 
O combate ao crime de tortura exige a adoção pelo Estado de medidas preventivas e 
repressivas, sob o atento monitoramento da sociedade civil. De um lado, é 
necessária a criação e manutenção de mecanismos que eliminem a “oportunidade” 
de torturar, garantindo a transparência do sistema prisional-penitenciário. Por outro 
lado, a luta contra a tortura impõe o fim da cultura de impunidade, demandando do 
Estado o rigor no dever de investigar, processar e punir os seus perpetradores, bem 
como de reparar a violação. 

 

Alternativa que visa ao combate ao crime de tortura durante as investigações 

criminais consiste na reestruturação dos cursos de formação daqueles que compõe a segurança 

pública brasileira. Deve-se incluir na grade curricular dos alunos técnicas avançadas e 

eficientes de investigação, assim como de uso diferenciado da força. Ressalte-se que apenas a 

teoria não mudará o contexto atual se não houver a adoção de medidas efetivas no dia a dia 

desses agentes estatais. O fornecimento de material adequado de trabalho e a constante 

atualização das técnicas são medidas pragmáticas essenciais para o completo ciclo 

educacional pretendido. 
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Certamente com uma educação de qualidade e materiais disponíveis os 

profissionais não terão porque se socorrer de práticas ilícitas para realizar seus ofícios, 

resultando assim em boas práticas. Segundo o Observatório de Segurança Pública da 

Universidade Estadual Paulista (OSP/UNESP, [2010]) uma boa prática para se enfrentar o 

problema da segurança pública no estado de São Paulo foi a criação do Prêmio Polícia Cidadã 

que tem por finalidade engrandecer as condutas dos policiais que conseguiram, diante de um 

caso concreto, resolver a situação dentro dos limites legais e morais esperados pelos cidadãos 

daquele Estado.  

 

Outra fundamental solução diz respeito à atuação do Ministério Público, 

especialmente quando faz valer sua atribuição de fiscal externo das polícias brasileiras. 

 

Conforme Caramante e Pagnan (2010) a cúpula dos Ministérios Públicos 

Estaduais iniciou uma campanha nacional para que os membros do Parquet assumam a 

responsabilidade pelas investigações policiais, uma vez que esse procedimento tem como 

destinatário final o Ministério Público. Para isso foi elaborado um manual para orientar os 

promotores no exercício dessa importante função ministerial, tendo em vista as enormes 

dificuldades enfrentadas na prática por esses profissionais. 

 

Varalda (2002, p.141) um representante ministerial, assim se posiciona: 
 
A propósito, em que pese ter o Ministério Público a titularidade da ação penal e, 
ainda, servir a investigação criminal unicamente para colher elementos para a 
formação da opiniodelictis para a interposição da denúncia pelo Parquet, o controle 
externo resta inviabilizado diante das barreiras burocráticas, operacionais e políticas 
da Polícia, a impedir o referido controle, sobretudo pela ingerência do Executivo sob 
a mesma (acarretando, diante de vínculos político-partidários, perseguições e 
omissão na investigação criminal) e da resistência ideológica da Polícia, que 
encontra apoio em alguns posicionamentos do Poder Judiciário, os quais não 
reconhecem como atribuição do Ministério Público a promoção direta das 
investigações de infrações penais.  

 

Embora essa ideia passe por inúmeras barreiras corporativas e já não seja 

nenhuma novidade, fica para a pesquisa como mais uma forma de se combater o crime de 

tortura durante as investigações criminais, haja vista envolver mais uma instituição no seu 

desenvolvimento.  
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O fortalecimento da inteligência policial como principal técnica de investigação 

criminal contribuiria exponencialmente para o combate ao crime de tortura. Sabe-se que o 

Estado é detentor do uso legítimo da força a qual somente poderá ser utilizada em último 

caso. Isso porque o uso da força traduz o fracasso da racionalidade. Vale dizer, onde entra a 

força ausenta-se a inteligência. 

 

Vasconcelos (2001, p. 58) no mesmo sentido ensina que: 

 
[...] a idéia de força é inteiramente incompatível com os princípios humanistas do 
Direito Natural. Recordemo-nos de que, nos termos do próprio mito, precioso casulo 
donde saíram a filosofia e a ciência, ao homem a inteligência veio para tornar 
desnecessária a força.  

 

Nesta esteira, é salutar que as polícias brasileiras e todos aqueles que têm por 

incumbência realizar investigação criminal busquem padronizar suas condutas de forma a 

pautarem-se sempre por técnicas que valorizem a antecipação, a sagacidade e a dedução.  

 

Felizmente, o uso da interceptação telefônica vem crescendo de forma substancial 

nos últimos anos, o que demonstra uma preocupação das autoridades públicas com a produção 

de uma prova limpa e eficaz. As técnicas de entrevistas também vêm sendo aprimoradas a 

cada dia pelos policiais brasileiros, contribuindo para a identificação de criminosos e seus 

malfeitos.  

 

Outro ponto que merece atenção diz respeito à melhora da Defensoria Pública que 

tem por finalidade resguardar os direitos dos menos favorecidos perante a lei. Como se viu, a 

desigualdade socioeconômica é uma das causas que abrem a janela da oportunidade para os 

torturadores. As vítimas de tortura são pessoas, geralmente, que por sua condição social não 

possuem conhecimento jurídico adequado tampouco dispõem de meios de se socorrer ao 

Poder Judiciário, motivo porque necessitam do apoio da Defensoria Pública que já se encontra 

sufocada por diversas outras demandas sem possuir servidores para dar vazão à demanda. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A título de conclusão é possível afirmar que a pesquisa trilhou um caminho árduo 

na questão de estudo proposta. Isso porque a temática desenvolvida representa ainda um dos 

grandes conflitos da humanidade. Num primeiro momento abordaram-se os principais 

aspectos do crime de tortura de modo que foi possível identificar seu principal conceito e 

características. Ressaltou-se a legislação nacional e internacional que criminaliza essa prática, 

bem como se demonstrou como os tribunais analisam essa questão quando na presença de um 

caso concreto. 

 

Além disso, observou-se que a prática da tortura ainda persiste no Estado 

brasileiro. Comprovou-se essa afirmação com casos atuais noticiados pelo jornalismo pátrio, 

bem como por julgamentos e investigações realizadas pelas instituições oficiais. Foi 

necessário trazer à baila métodos utilizados pelos torturadores e demonstrar em qual momento 

a oportunidade para essa prática é mais acentuada. Verificou-se que a tortura no Brasil pode 

ser cometida por qualquer pessoa, sendo considerada crime comum, diferentemente do que se 

vê nas legislações internacionais no âmbito das quais o agente do Estado é elementar do 

crime.  

 

Demonstrou-se, ademais, que é na investigação criminal que a maioria dos casos 

de tortura é noticiada com maior intensidade, uma vez que essa conduta realizada por agentes 

do Estado é, sem dúvidas, de maior reprovabilidade. Um ente criado para resguardar direitos e 

conformar as liberdades públicas jamais poderá ir de encontro à sua própria natureza, sob 

pena de deslegitimação e anarquia social. 

 

Num segundo momento fez-se necessário listar as principais formas de 

investigação criminal realizadas no País, atribuindo-se maior ênfase para o inquérito policial e 

a investigação feita pelo Ministério Público, reputadas as mais comuns e suscitadoras de 

maiores polêmicas doutrinárias.  

 

Em verdade, o inquérito policial ainda consiste no principal método de se chegar à 

materialidade e autoria de um fato criminoso, estando os outros meios investigativos 

ocupando um espaço de subsidiariedade. Nesse ambiente, apresentaram-se para o leitor seus 
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principais conceitos e características a fim de se demonstrar em qual contexto a prática da 

tortura ocorre no país.  

 

Evidenciou-se ainda um tema sempre proposto em discussões acadêmicas e pouco 

lembrado na prática: o do emprego do contraditório e da ampla defesa na fase da investigação 

criminal. A antecipação da defesa com todas suas garantias e responsabilidades foi trabalhada 

no segundo capítulo como uma forma de amenizar o problema da tortura durante a 

investigação criminal. Concluiu-se que embora haja argumentos teóricos para sua não 

aplicação, o correto seria estender a norma constitucional da ampla defesa e do contraditório a 

todos aqueles que se encontrem sob o poder do Estado e sobre os quais pese algum tipo de 

acusação. 

 

Após essa discussão, demonstrou-se o quanto uma investigação criminal 

deficiente catalisa o crime de tortura. E que grande parte da população brasileira tem medo de 

ser alguma vez torturada. Isso acontece efetivamente pela fraca investigação criminal 

realizada, bem como pela impunidade que insiste em proteger os responsáveis.  

 

Paradoxalmente, verificou-se que essa mesma população que teme ser torturada é 

a mesma que concorda com essa prática para castigar ou adquirir informações de suspeitos. 

Pode-se concluir que esta esquizofrênica população já não confia na eficácia da investigação 

criminal nos moldes como acontece na atualidade, tampouco no Poder Judiciário que aplica 

leis que já não condizem com a realidade.  

 

No terceiro capítulo demonstrou-se como o crime de tortura de relaciona com a 

investigação criminal brasileira. Levantaram-se algumas causas para que este crime ocorra 

nessa fase investigativa. Chegou-se à conclusão de que a impunidade é um dos principais 

fatores de essa odiosa prática ainda permanecer atuante em pleno século XXI. A Lei da 

Anistia foi apontada como exemplo de paradigma de impunidade reconhecido pelo Estado 

brasileiro, especialmente após a chancela do Supremo Tribunal Federal.  

 

Outro ponto ressaltado foi a deficiência dos cursos de formação profissional dos 

agentes estatais que trabalham com a segurança pública. A baixa carga horária desses cursos 

contribui para que a conduta praticada nas ruas seja a do senso comum, o que como já se viu 

parece ser a da tolerância para com a tortura. Além de se contar com a teoria, restou 
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demonstrado que é necessário valer-se da prática com meios e equipamentos de uso 

diferenciado da força, técnicas de entrevistas, estudo de indícios dentre outros conhecimentos 

necessários para que um profissional da segurança pública esteja minimamente capacitado 

para desenvolver seu ofício com excelência. 

 

Além da ineficiência dos cursos de formação profissional também foi 

demonstrado que a desigualdade social é um dos principais fatores responsáveis pela tortura 

durante a investigação criminal. Concluiu-se que os mais pobres e os submetidos a pena de 

prisão estão entre suas principais vítimas. Isso acontece em razão de sua exclusão da 

sociedade na qual estão inseridos, embargando suas vozes de protestos e desqualificando suas 

denúncias.  

 

O meio de prova utilizado pela justiça brasileira também foi abordado na pesquisa 

como fator contributivo para a prática da tortura. A principal fonte de conhecimento da 

autoridade policial ainda parece ser a prova oral, notadamente obtida pela confissão do 

indiciado. A valoração demasiada da prova oral representa um prejuízo para a formação da 

culpa, uma vez que influenciada por inúmeros fatores externos que não a verdade. Verificou-

se que a prova técnica ou pericial está relegada apenas para os casos mais emblemáticos e 

midiáticos.   

 

Após a análise das causas foi necessário esclarecer as consequências da prática da 

tortura para os indivíduos e a sociedade. Concluiu-se que as vítimas da tortura seguem com 

traumas psicológicos pelo resto de suas vidas, muitas vezes com lesões incuráveis. Já do lado 

social a tortura acarreta para a comunidade o enfraquecimento das instituições e do regime 

democrático, contexto que contribui ainda mais para o aumento da violência e para a 

desestabilização social. 

 

Por derradeiro, levantaram-se hipóteses de como o problema poderia ser 

contornado a médio e curto prazo. A participação da sociedade civil durante a investigação 

criminal, bem como o fortalecimento do papel do assistente de acusação nessa fase pré-

processual seriam dois meios eficazes de controle legítimo contra a tortura. A melhoria da 

educação profissional dos integrantes da segurança pública também se revelou um importante 

instrumento de combate preventivo.  
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A atuação do Ministério Público como fiscal externo das polícias representa 

igualmente um meio eficaz e já juridicamente previsto no ordenamento brasileiro como 

passível de tolher toda e qualquer ação criminosa que atente contra os direitos constitucionais 

dos indivíduos e contra o Estado democrático, não requerendo maiores esforços legislativos 

para se concretizar.  

 

A inteligência policial também foi apontada como um dos principais atributos da 

nova investigação criminal, de modo que o seu emprego afasta o uso irracional da força, bem 

como contribui para que o crime de tortura seja uma vez por todas apenas lembrado como 

uma mancha negra num passado longínquo e obscuro da história deste País. 
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