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O Relatório sobre Tortura: uma Experiência de Monitoramento dos Locais de Detenção 
para Prevenção da Tortura, elaborado pela Pastoral Carcerária, mostra que juízes e 
promotores ainda resistem a combater esse tipo de prática no Brasil. De acordo com o 
documento, as denúncias dos presos raramente são levadas a sério. O relatório será 
divulgado na próxima segunda-feira (2).  

"Fica patente que as autoridades competentes para investigar, processar e condenar os 
torturadores juízes, delegados de polícia e promotores de Justiça geralmente têm pouca 
ou quase nenhuma motivação para fazer cumprir a lei e as obrigações assumidas pelo 
Estado brasileiro de debelar e prevenir a tortura", diz o documento.  

De acordo com o assessor jurídico da Pastoral Carcerária, José de Jesus Filho, a 
entidade denunciou 211 casos de tortura entre 1997 e 2009. Porém, a maioria dos 
torturadores não sofreu punições. "Os juízes e promotores acham que estão 
enfraquecendo a autoridade pública. O que o criminoso diz é sempre mentira. Em vez 
de julgar com isenção, eles preferem julgar a favor do agente público", disse.  

Para José de Jesus Filho, o sistema prisional passa por um momento crítico. "Há uma 
tensão entre agentes públicos que ainda carregam a tradição ditatorial e praticam a 
tortura e aqueles que querem mudar isso e se colocam contra esse tratamento cruel", 
afirmou o assessor jurídico, que coordenou a elaboração do relatório.  

O documento contém um trecho da pesquisa da coordenadora-geral da Acat-Brasil 
(Ação dos Cristãos para Abolição da Tortura), Maria Gorete de Jesus. A entidade 
analisou 51 processos criminais de tortura na cidade de São Paulo, no período de 2000 a 
2004. Dos 203 réus, 127 foram absolvidos, 33 foram condenados por tortura e 21 por 
outros crimes (lesão corporal ou maus-tratos).  

"O que significa dizer que apenas 18% foram condenados e 70% foram absolvidos. Dos 
203 réus, 181 eram agentes do Estado acusados de crime de tortura. Entre os 12 civis 
acusados, a metade foi condenada", afirma o relatório.  

Segundo o documento, nos casos de tortura envolvendo agentes do Estado, a produção 
de provas é frágil e o corporativismo policial interfere diretamente na apuração das 
denúncias. Além disso, o governo raramente coloca em prática os mecanismos 
internacionais contra tortura ratificados pelo Brasil.  

"Nas sentenças é comum encontrar questionamentos quanto às lesões constatadas na 
vítima, colocando em dúvida não somente a palavra da pessoa agredida, mas também a 
autoria do crime. Chega-se ao ponto de dizer que a própria vítima teria sido responsável 
pelos ferimentos", diz o texto.  



A Pastoral Carcerária registrou casos de tortura em 20 Estados brasileiros, sendo o 
maior número de casos em São Paulo (71), no Maranhão (30), em Goiás (25) e no Rio 
Grande do Norte (12). De acordo com o coordenador nacional da Pastoral Carcerária, 
padre Valdir João Silveira, em alguns Estados, as equipes ainda não estão treinadas para 
fazer o levantamento de dados e o acompanhamento dos casos.  

"[Os dados] foram levantados por agentes da Pastoral Carcerária, pessoas que 
semanalmente vão aos presídios para evangelizar e catequizar, mas, perante a violência 
nos presídios, buscam também o direito das pessoas que estão aprisionadas, que o 
Estado está tratando com tortura e maus-tratos.  
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