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Resumo

O mapeamento da jurisprudência dos crimes de tortura praticados no Estado de
Pernambuco, processados e julgados pelo Poder Judiciário do Estado de Pernambuco
revelou a pequena quantidade de julgados na primeira e na segunda instância, devido,
sobretudo, a equívocos cometidos quando da classificação do crime ainda na fase de
inquérito e quando da apresentação da denúncia no processo penal. Além disso, expressiva
parcela dos julgados analisados trata de crimes de tortura praticados nos locais de
encarceramento (estabelecimentos prisionais, delegacias, unidades de internação). Por
recomendação do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais do país com competência
criminal foram orientados a contabilizar o número dos casos de tortura ocorridos dentro do
sistema prisional, no entanto a ausência de canais adequados para recepcionar as denúncias
das vítimas no sistema prisional são uma das causas que podem justificar o escasso numero
de decisões a respeito. Do mesmo modo, a falta de denúncias concretas e de
prosseguimento nas investigações podem explicar o fato de que estes dados possivelmente
estariam subestimados. Na prática, a maioria dos casos de tortura acontece nas ruas (em
abordagens policiais, por exemplo), em segundo lugar nas casas de detenção e em terceiro
lugar, e em menor número, nos ambientes familiares. Um grande avanço na luta contra a
tortura por parte de agentes do Estado seria fomentar a responsabilidade das ações públicas
dos órgãos de supervisão da atividade policial, notadamente, o Ministério Público, o
fortalecimentos dos mecanismos de investigação das denúncias de tortura, aumentar o
número de fiscais encarregados de fiscalizar e exercer suas funções com mais rigor.
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Introdução

O recente histórico de ditaduras militares na América do Sul, período em que foram
institucionalizadas pelos Estados Americanos diversas práticas de violação de direitos
humanos, época em que os direitos fundamentais foram cassados e as liberdades tolhidas,
sob a alegação de uma possível ameaça de uma “Revolução da Esquerda Comunista”, em
ascensão na época, notadamente com instalação do regime socialista em Cuba, em 1 de
janeiro de 1959.
Cinquenta anos após o golpe militar que instalou o regime ditatorial no Brasil, e
vinte e seis anos após a reabertura democrática, ainda se observa a prática de atos de
violência estatal, antes “legitimados” pelo governo totalitário, e que nos dias atuais, ainda
ressoam resquícios dos abusos cometidos por agente estatais, principalmente, aqueles
responsáveis pela incolumidade física dos cidadãos e pela manutenção da paz e da
segurança pública.
Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, foram
restaurados os direitos e garantias fundamentais e as liberdades individuais, de modo que
ficou consagrado no artigo 5º, inciso III do texto constitucional, que “Art. 5º Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) III - ninguém será submetido a
tortura nem a tratamento desumano ou degradante”.
No ano de 1989, em 20 de julho, o Estado Brasileiro ratificou a Convenção
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. No mesmo ano, por meio do Decreto
Legislativo nº 04, de 23 de maio do referido ano, ratificou também a Convenção das
Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, a fim de reafirmar o propósito democrático e de garantia das liberdades
anteriormente tolhidas durante o regime ditatorial.
A referida convenção da ONU define em seu art. 1º a tortura como sendo:
“[...] 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 que ela ou uma terceira
pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir
esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação
de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um
funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua
instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência.”

Destaque-se que a descrição de tortura ressalta três características fundamentais
para a configuração da prática do crime de tortura: a) a imposição deliberada de dor ou
sofrimentos físicos ou mentais; b) o propósito do ato, isto é, a obtenção de informações ou
confissões, o ato de aplicar o castigo, a intimidação ou coação ou outro motivo baseado em
discriminação de qualquer natureza; c) a vinculação do agente ou responsável, direta ou
indiretamente com o Estado, de modo que este se configura um importante diferencial.¹
De todas as violações de direitos humanos, a tortura é internacionalmente apontada
como uma das mais abomináveis e, infelizmente, é uma das mais recorrentes no território
brasileiro.
Empregada principalmente por agentes estatais dos órgãos de segurança pública
como método de coação para obtenção de confissões forçadas, a tortura é mencionada por
especialistas como um dos principais artifícios empregados na investigação policial no
país.
De igual modo, é amplamente utilizada como forma de punição e imposição de
disciplina em presídios e em centros de cumprimento de medidas socioeducativas de
internação para adolescentes, bem como serve de meio de extorsão econômica aplicada
contra acusados e indiciados por práticas de crimes.

A situação do mapeamento da tortura no Brasil e no Estado de Pernambuco

A imposição de sofrimento físico tem sido direcionada a pessoas situadas na
camada mais pobre da sociedade, a classe trabalhadora. Se antes os desamparados da
Justiça eram em sua maioria os escravos negros, atualmente os excluídos desse direito são
trabalhadores urbanos e rurais, muitos dos quais negros (o perfil das vítimas revela a
constância de um indicador racial de exclusão social). Grande parte desses cidadãos carece
de educação fundamental e apresenta desconhecimento dos seus direitos, o que concorre
para dificultar a busca pela defesa desses direitos.
Esses fatores contribuem para incentivar os torturadores a perpetrar os maus-tratos
contra seus portadores. Os carrascos, certos de sua impunidade, atuam livremente contra as
suas vítimas, que são alijadas do processo do processo social, e ignoram seus direitos e não
estão preparados para enfrentar a intrincada estrutura judiciária.

“Mesmo entre cidadãos conhecedores de seus direitos formais e dos fundamentos
do ordenamento jurídico, há forte descrédito nas instituições do Estado, principalmente na
Justiça. É comum entre esses indivíduos a percepcão de que não compensa correr sérios
riscos de represálias, perder tempo e amargar uma via-crucis em busca de direitos formais
para, ao fim e ao cabo, receber em troca a indiferença burocrática, a lentidão e as manobras
sem fim do processo judicial.
Entre os próprios agentes públicos operadores do direito ainda persistem a
ignorância e a resistência em reconhecer a aplicabilidade e exigibilidade, ainda que
complementar, dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. Embora
o Estado venha incorporando ao sistema jurídico as obrigações contraídas em razão de
tratados internacionais de direitos humanos e admitindo a legitimidade do interesse da
comunidade internacional sobre a questão da tortura, setores importantes do aparelho do
Estado ignoram essas obrigações ou recusam-se a aplicá-las em nome de uma superada
concepção de exclusividade de competência nacional.
Ainda há autoridades públicas e lideranças políticas, principalmente em âmbito
estadual e municipal, que silenciam-se de modo conivente diante dessa odiosa prática, não
agindo à altura do imperativo da lei e dos valores humanistas que regem a ordem
consititucional. Há apresentadores de programas populares na televisão, rádio e jornais que
clamam sistematicamente por castigos e violências contra delinquentes, mesmo
adolescentes, num claro estímulo à tortura.”²
Não obstante o Brasil seja signatário das referidas convenções e tratados
internacionais contra a tortura e tenha incorporado em seu ordenamento jurídico, lei
tipificando a tortura como crime hediondo, ele continua a acontecer amplamente,
consoante tem sido denunciado por instituições públicas e organizações nãogovernamentais de direitos humanos nacionais e internacionais dignas de credibilidade.
Após mais de uma década de vigência de Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997, que
criminalizou a tortura, são raros os casos de condenação de torturadores julgados em
segunda instância (tribunais), embora tenham sido registrados nesse período dezenas de
denúncias, além de numerosos outros casos presumíveis, mas não registrados.
____________
¹ RIBEIRO JUNIOR, E.C., 2011
² COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000.

O mapeamento da jurisprudência dos crimes de tortura praticados no Estado de
Pernambuco, processados e julgados no Poder Judiciário do Estado de Pernambuco revelou
a pequena quantidade de julgados na primeira e na segunda instância, devido sobretudo a
equívocos cometidos quando da classificação do crime ainda na fase de inquérito e quando
da apresentação da denúncia no processo penal. Além disso, expressiva parcela dos
julgados analisados trata de crimes de tortura praticados nos locais de encarceramento
(estabelecimentos prisionais, delegacias, unidades de internação).
Por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais do país com
competência criminal foram orientados a contabilizar o número dos casos de tortura
ocorridos dentro do sistema prisional, no entanto a ausência de canais adequados para
recepcionar as denúncias das vítimas no sistema prisional são uma das causas que podem
justificar o baixo número de decisões acerca da matéria.
Do mesmo modo a falta de canais específicos para receber e encaminhar
denúncias de tortura pode explicar esses dados que possivelmente estariam subestimados.
A análise dos casos concretos indica que aproximadamente 2/3 (dois terços)
dos crimes de tortura no território do estado de Pernambuco foram cometidos por policiais
(77% aproximadamente): dos 26 (vinte e seis) acórdãos analisados, 20 (vinte) referem-se a
crimes de tortura praticada por agentes de segurança pública.
O mapeamento também apontou, anualmente, o número irrisório de crimes de
tortura levados a julgamento pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco:

2011 = 4 crimes

2012 = 19 crimes

até outubro 2013 = 3 crimes

Parte da dificuldade em classificar o crime de lesão corporal ou homicídio em
crime tortura reside na tipificação de forma aleatória e não há dados consistentes para se
afirmar se este ou aquele crime foi cometido com sofrimento físico ou mental,
característico do crime de tortura.

Embora repudiada por autoridades públicas e pela sociedade civil, prevalece a
impunidade dos autores, evidenciando que as vítimas e testemunhas da tortura não têm tido
acesso satisfatório à Justiça.

Conclusões
Diz-se que no Brasil há uma “cifra obscura” dos crimes de torturas praticados no
por agentes de segurança pública, que falseia as estatísticas dos julgados pelo Poder
Judiciário.
No Brasil, defendo que o julgador utilizando-se do ativismo judicial deve, após a
fase probatória, instrutória, reclassificar o crime para tortura, de ofício, caso as provas
assim o apontem, ouvido o membro do Ministério Público que é o titular da ação penal.
Acredita-se que o passado recente do histórico de ditadura no Brasil e na América do Sul,
tenha deixado o legado do chamado "Terrorismo Estatal", quem deveria proteger o
indivíduo, na verdade, é o maior violador dos seus direitos.
Definição legal de tortura:
Um enorme avanço no combate à tortura por parte de agentes públicos seria cobrar
dos Ministérios Públicos, enquanto órgãos de controle externo da atividade policial, o
fortalecimento dos mecanismos de apuração de denúncias de tortura.
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ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO No 40, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991.
Promulga a Convenção Contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da
Constituição, e
Considerando que a Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua XL Sessão, realizada em Nova York,
adotou a 10 de dezembro de 1984, a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida Convenção por meio do Decreto
Legislativo nº 4, de 23 de maio de 1989;
Considerando que a Carta de Ratificação da Convenção foi depositada em 28 de setembro de 1989;
Considerando que a Convenção entrou em vigor para o Brasil em 28 de outubro de 1989, na forma de
seu artigo 27, inciso 2;
DECRETA:
Art. 1º A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se
contém.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 15 de fevereiro de 1991; 170º da Independência e 103º da República.
FERNANDO COLLOR
Francisco Rezek
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.2.1991
CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS,
DESUMANOS OU DEGRADANTES
Os Estados Partes da presente Convenção,
Considerando que, de acordo com os princípios proclamados pela Carta das Nações Unidas, o
reconhecimento dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da
liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Reconhecendo que estes direitos emanam da dignidade inerente à pessoa humana,
Considerando a obrigação que incumbe os Estados, em virtude da Carta, em particular do Artigo 55, de
promover o respeito universal e a observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais.
Levando em conta o Artigo 5º da Declaração Universal e a observância dos Direitos do Homem e o
Artigo 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que determinam que ninguém será sujeito à
tortura ou a pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante,
Levando também em conta a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovada pela Assembléia Geral em 9 de
dezembro de 1975,
Desejosos de tornar mais eficaz a luta contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos
ou degradantes em todo o mundo,
Acordam o seguinte:
PARTE I
ARTIGO 1º
1. 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 que ela ou uma terceira pessoa tenha
cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por
qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são
infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua
instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou
sofrimentos que sejam conseqüência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções
ou delas decorram.
2. O presente Artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou
legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo.
ARTIGO 2º
1. Cada Estado Parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra
natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição.
2. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais tais como ameaça ou estado de
guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para tortura.
3. A ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como
justificação para a tortura.
ARTIGO 3º
1. Nenhum Estado Parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro
Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida a tortura.
2. A fim de determinar a existência de tais razões, as autoridades competentes levarão em conta todas as
considerações pertinentes, inclusive, quando for o caso, a existência, no Estado em questão, de um quadro de
violações sistemáticas, graves e maciças de direitos humanos.

ARTIGO 4º
1. Cada Estado Parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua
legislação penal. O mesmo aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua
cumplicidade ou participação na tortura.
2. Cada Estado Parte punirá estes crimes com penas adequadas que levem em conta a sua gravidade.
ARTIGO 5º
1. Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre os crimes
previstos no Artigo 4º nos seguintes casos:
a) quando os crimes tenham sido cometidos em qualquer território sob sua jurisdição ou a bordo de
navio ou aeronave registrada no Estado em questão;
b) quando o suposto autor for nacional do Estado em questão;
c) quando a vítima for nacional do Estado em questão e este o considerar apropriado.
2. Cada Estado Parte tomará também as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre tais
crimes nos casos em que o suposto autor se encontre em qualquer território sob sua jurisdição e o Estado não
extradite de acordo com o Artigo 8º para qualquer dos Estados mencionados no parágrafo 1 do presente
Artigo.
3. Esta Convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno.
ARTIGO 6º
1. Todo Estado Parte em cujo território se encontre uma pessoa suspeita de ter cometido qualquer dos
crimes mencionados no Artigo 4º, se considerar, após o exame das informações de que dispõe, que as
circunstâncias o justificam, procederá à detenção de tal pessoa ou tomará outras medidas legais para
assegurar sua presença. A detenção e outras medidas legais serão tomadas de acordo com a lei do Estado mas
vigorarão apenas pelo tempo necessário ao início do processo penal ou de extradição.
2. O Estado em questão procederá imediatamente a uma investigação preliminar dos fatos.
3. Qualquer pessoa detida de acordo com o parágrafo 1 terá assegurada facilidades para comunicar-se
imediatamente com o representante mais próximo do Estado de que é nacional ou, se for apátrida, com o
representante do Estado de residência habitual.
4. Quando o Estado, em virtude deste Artigo, houver detido uma pessoa, notificará imediatamente os
Estados mencionados no Artigo 5º, parágrafo 1, sobre tal detenção e sobre as circunstâncias que a justificam.
O Estado que proceder à investigação preliminar a que se refere o parágrafo 2 do presente Artigo comunicará
sem demora seus resultados aos Estados antes mencionados e indicará se pretende exercer sua jurisdição.
ARTIGO 7º
1. O Estado Parte no território sob a jurisdição do qual o suposto autor de qualquer dos crimes
mencionados no Artigo 4º for encontrado, se não o extraditar, obrigar-se-á, nos casos contemplados no
Artigo 5º, a submeter o caso as suas autoridades competentes para o fim de ser o mesmo processado.
2. As referidas autoridades tomarão sua decisão de acordo com as mesmas normas aplicáveis a qualquer
crime de natureza grave, conforme a legislação do referido Estado. Nos casos previstos no parágrafo 2 do

Artigo 5º, as regras sobre prova para fins de processo e condenação não poderão de modo algum ser menos
rigorosas do que as que se aplicarem aos casos previstos no parágrafo 1 do Artigo 5º.
3. Qualquer pessoa processada por qualquer dos crimes previstos no Artigo 4º receberá garantias de
tratamento justo em todas as fases do processo.
ARTIGO 8°
1. Os crimes a que se refere o Artigo 4° serão considerados como extraditáveis em qualquer tratado de
extradição existente entre os Estados Partes. Os Estados Partes obrigar-se-ão a incluir tais crimes como
extraditáveis em todo tratado de extradição que vierem a concluir entre si.
2. Se um Estado Parte que condiciona a extradição à existência de tratado de receber um pedido de
extradição por parte do outro Estado Parte com o qual não mantém tratado de extradição, poderá considerar a
presente Convenção com base legal para a extradição com respeito a tais crimes. A extradição sujeitar-se-á ás
outras condições estabelecidas pela lei do Estado que receber a solicitação.
3. Os Estado Partes que não condicionam a extradição à existência de um tratado reconhecerão, entre si,
tais crimes como extraditáveis, dentro das condições estabelecidas pela lei do Estado que receber a
solicitação.
4. O crime será considerado, para o fim de extradição entre os Estados Partes, como se tivesse ocorrido
não apenas no lugar em que ocorreu, mas também nos territórios dos Estados chamados a estabelecerem sua
jurisdição, de acordo com o parágrafo 1 do Artigo 5º.
ARTIGO 9º
1. Os Estados Partes prestarão entre si a maior assistência possível em relação aos procedimentos
criminais instaurados relativamente a qualquer dos delitos mencionados no Artigo 4º, inclusive no que diz
respeito ao fornecimento de todos os elementos de prova necessários para o processo que estejam em seu
poder.
2. Os Estados Partes cumprirão as obrigações decorrentes do parágrafo 1 do presente Artigo conforme
quaisquer tratados de assistência judiciária recíproca existentes entre si.
ARTIGO 10
1. Cada Estado Parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura sejam
plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar encarregado da aplicação da lei, do
pessoal médico, dos funcionários públicos e de quaisquer outras pessoas que possam participar da custódia,
interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão.
2. Cada Estado Parte incluirá a referida proibição nas normas ou instruções relativas aos deveres e
funções de tais pessoas.
ARTIGO 11
Cada Estado Parte manterá sistematicamente sob exame as normas, instruções, métodos e práticas de
interrogatório, bem como as disposições sobre a custódia e o tratamento das pessoas submetidas, em qualquer
território sob sua jurisdição, a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão, com vistas a evitar qualquer
caso de tortura.
ARTIGO 12

Cada Estado Parte assegurará suas autoridades competentes procederão imediatamente a uma
investigação imparcial sempre que houver motivos razoáveis para crer que um ato de tortura tenha sido
cometido em qualquer território sob sua jurisdição.
ARTIGO 13
Cada Estado Parte assegurará a qualquer pessoa que alegue ter sido submetida a tortura em qualquer
território sob sua jurisdição o direito de apresentar queixa perante as autoridades competentes do referido
Estado, que procederão imediatamente e com imparcialidade ao exame do seu caso. Serão tomadas medidas
para assegurar a proteção do queixoso e das testemunhas contra qualquer mau tratamento ou intimação em
conseqüência da queixa apresentada ou de depoimento prestado.
ARTIGO 14
1. Cada Estado Parte assegurará, em seu sistema jurídico, à vítima de um ato de tortura, o direito à
reparação e a uma indenização justa e adequada, incluídos os meios necessários para a mais completa
reabilitação possível. Em caso de morte da vítima como resultado de um ato de tortura, seus dependentes
terão direito à indenização.
2. O disposto no presente Artigo não afetará qualquer direito a indenização que a vítima ou outra pessoa
possam ter em decorrência das leis nacionais.
ARTIGO 15
Cada Estado Parte assegurará que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como
resultado de tortura possa ser invocada como prova em qualquer processo, salvo contra uma pessoa acusada
de tortura como prova de que a declaração foi prestada.
ARTIGO 16
1.Cada Estado Parte se comprometerá a proibir em qualquer território sob sua jurisdição outros atos que
constituam tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes que não constituam tortura tal como
definida no Artigo 1, quando tais atos forem cometidos por funcionário público ou outra pessoa no exercício
de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, em
particular, as obrigações mencionadas nos Artigos 10, 11, 12 e 13, com a substituição das referências a
tortura por referências a outras formas de tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
2. Os dispositivos da presente Convenção não serão interpretados de maneira a restringir os dispositivos
de qualquer outro instrumento internacional ou lei nacional que proíba os tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes ou que se refira à extradição ou expulsão.
PARTE II
ARTIGO 17
1. Constituir-se-á um Comitê contra a Tortura (doravante denominado o "Comitê) que desempenhará as
funções descritas adiante. O Comitê será composto por dez peritos de elevada reputação moral e reconhecida
competência em matéria de direitos humanos, os quais exercerão suas funções a título pessoal. Os peritos
serão eleitos pelos Estados Partes, levando em conta uma distribuição geográfica eqüitativa e a utilidade da
participação de algumas pessoas com experiência jurídica.
2. Os membros do Comitê serão eleitos em votação secreta dentre uma lista de pessoas indicadas pelos
Estados Partes. Cada Estado Parte pode indicar uma pessoa dentre os seus nacionais. Os Estados Partes terão
presente a utilidade da indicação de pessoas que sejam também membros do Comitê de Direitos Humanos
estabelecido de acordo com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e que estejam dispostas a
servir no Comitê contra a Tortura.

3. Os membros do Comitê serão eleitos em reuniões bienais dos Estados Partes convocadas pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas. Nestas reuniões, nas quais o quorum será estabelecido por dois terços
dos Estados Partes, serão eleitos membros do Comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos
e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados Partes presentes e votantes.
4. A primeira eleição se realizará no máximo seis meses após a data de entrada em vigor da presente
Convenção. Ao menos quatro meses antes da data de cada eleição, o Secretário-Geral das Nações Unidas
enviará uma carta aos Estados Partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas no prazo de três meses.
O Secretário-Geral organizará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim designados, com
indicações dos Estados Partes que os tiverem designado, e a comunicará aos Estados Partes.
5. Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos. Poderão, caso suas
candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. No entanto, o mandato de cinco dos membros
eleitos na primeira eleição expirará ao final de dois anos; imediatamente após a primeira eleição, o presidente
da reunião a que se refere o parágrafo 3 do presente Artigo indicará, por sorteio, os nomes desses cinco
membros.
6. Se um membro do Comitê vier a falecer, a demitir-se de suas funções ou, por outro motivo qualquer,
não puder cumprir com suas obrigações no Comitê, o Estado Parte que apresentou sua candidatura indicará,
entre seus nacionais, outro perito para cumprir o restante de seu mandato, sendo que a referida indicação
estará sujeita à aprovação da maioria dos Estados Partes. Considerar-se-á como concedida a referida
aprovação, a menos que a metade ou mais dos Estados Partes venham a responder negativamente dentro de
um prazo de seis semanas, a contar do momento em que o Secretário-Geral das Nações Unidas lhes houver
comunicado a candidatura proposta.
7. Correrão por conta dos Estados Partes as despesas em que vierem a incorrer os membros do Comitê
no desempenho de suas funções no referido órgão.
ARTIGO 18
1. O Comitê elegerá sua mesa para um período de dois anos. Os membros da mesa poderão ser
reeleitos.
2. O próprio Comitê estabelecerá suas regras de procedimento; estas, contudo, deverão conter, entre
outras, as seguintes disposições:
a) o quorum será de seis membros;
b) as decisões do Comitê serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes.
3. O Secretário-Geral das Nações Unidas colocará à disposição do Comitê o pessoal e os serviços
necessários ao desempenho eficaz das funções que lhe são atribuídas em virtude da presente Convenção.
4. O Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a primeira reunião do Comitê. Após a primeira
reunião, o Comitê deverá reunir-se em todas as ocasiões previstas em suas regras de procedimento.
5. Os Estados Partes serão responsáveis pelos gastos vinculados à realização das reuniões dos Estados
Partes e do Comitê, inclusive o reembolso de quaisquer gastos, tais como os de pessoal e de serviço, em que
incorrerem as Nações Unidas em conformidade com o parágrafo 3 do presente Artigo.
ARTIGO 19
1. Os Estados Partes submeterão ao Comitê, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas,
relatórios sobre as medidas por eles adotadas no cumprimento das obrigações assumidas em virtude da
presente Convenção, dentro de prazo de um ano, a contar do início da vigência da presente Convenção no
Estado Parte interessado. A partir de então, os Estados Partes deverão apresentar relatórios suplementares a

cada quatro anos sobre todas as novas disposições que houverem adotado, bem como outros relatórios que o
Comitê vier a solicitar.
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas transmitirá os relatórios a todos os Estados Partes.
3. Cada relatório será examinado pelo Comitê, que poderá fazer os comentários gerais que julgar
oportunos e os transmitirá ao Estado Parte interessado. Este poderá, em resposta ao Comitê, comunicar-lhe
todas as observações que deseje formular.
4. O Comitê poderá, a seu critério, tomar a decisão de incluir qualquer comentário que houver feito de
acordo com o que estipula o parágrafo 3 do presente Artigo, junto com as observações conexas recebidas do
Estado Parte interessado, em seu relatório anual que apresentará em conformidade com o Artigo 24. Se assim
o solicitar o Estado Parte interessado, o Comitê poderá também incluir cópia do relatório apresentado em
virtude do parágrafo 1 do presente Artigo.
ARTIGO 20
1. O Comitê, no caso de vir a receber informações fidedignas que lhe pareçam indicar, de forma
fundamentada, que a tortura é praticada sistematicamente no território de um Estado Parte, convidará o
Estado Parte em questão a cooperar no exame das informações e, nesse sentido, a transmitir ao Comitê as
observações que julgar pertinentes.
2. Levando em consideração todas as observações que houver apresentado o Estado Parte interessado,
bem como quaisquer outras informações pertinentes de que dispuser, o Comitê poderá, se lhe parecer
justificável, designar um ou vários de seus membros para que procedam a uma investigação confidencial e
informem urgentemente o Comitê.
3. No caso de realizar-se uma investigação nos termos do parágrafo 2 do presente Artigo, o Comitê
procurará obter a colaboração do Estado Parte interessado. Com a concordância do Estado Parte em questão,
a investigação poderá incluir uma visita a seu território.
4. Depois de haver examinado as conclusões apresentadas por um ou vários de seus membros, nos
termos do parágrafo 2 do presente Artigo, o Comitê as transmitirá ao Estado Parte interessado, junto com as
observações ou sugestões que considerar pertinentes em vista da situação.
5. Todos os trabalhos do Comitê a que se faz referência nos parágrafos 1 ao 4 do presente Artigo serão
confidenciais e, em todas as etapas dos referidos trabalhos, procurar-se-á obter a cooperação do Estado Parte.
Quando estiverem concluídos os trabalhos relacionados com uma investigação realizada de acordo com o
parágrafo 2, o Comitê poderá, após celebrar consultas com o Estado Parte interessado, tomar a decisão de
incluir um resumo dos resultados da investigação em seu relatório anual, que apresentará em conformidade
com o Artigo 24.
ARTIGO 21
1. Com base no presente Artigo, todo Estado Parte da presente Convenção poderá declarar, a qualquer
momento, que reconhece a competência dos Comitês para receber e examinar as comunicações em que um
Estado Parte alegue que outro Estado Parte não vem cumprindo as obrigações que lhe impõe a Convenção.
As referidas comunicações só serão recebidas e examinadas nos termos do presente Artigo no caso de serem
apresentadas por um Estado Parte que houver feito uma declaração em que reconheça, com relação a si
próprio, a competência do Comitê. O Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado Parte
que não houver feito uma declaração dessa natureza. As comunicações recebidas em virtude do presente
Artigo estarão sujeitas ao procedimento que se segue:
a) se um Estado Parte considerar que outro Estado Parte não vem cumprindo as disposições da presente
Convenção poderá, mediante comunicação escrita, levar a questão ao conhecimento deste Estado Parte.
Dentro de um prazo de três meses a contar da data do recebimento da comunicação, o Estado destinatário
fornecerá ao Estado que enviou a comunicação explicações ou quaisquer outras declarações por escrito que

esclareçam a questão, as quais deverão fazer referência, até onde seja possível e pertinente, aos
procedimentos nacionais e aos recursos jurídicos adotados, em trâmite ou disponíveis sobre a questão;
b) se, dentro de um prazo de seis meses, a contar da data do recebimento da comunicação original pelo
Estado destinatário, a questão não estiver dirimida satisfatoriamente para ambos os Estado Partes
interessados, tanto um como o outro terão o direito de submetê-la ao Comitê, mediante notificação
endereçada ao Comitê ou ao outro Estado interessado;
c) o Comitê tratará de todas as questões que se lhe submetam em virtude do presente Artigo somente
após ter-se assegurado de que todos os recursos jurídicos internos disponíveis tenham sido utilizados e
esgotados, em consonância com os princípios do Direito internacional geralmente reconhecidos. Não se
aplicará esta regra quando a aplicação dos mencionados recursos se prolongar injustificadamente ou quando
não for provável que a aplicação de tais recursos venha a melhorar realmente a situação da pessoa que seja
vítima de violação da presente Convenção;
d) o Comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinando as comunicações previstas no
presente Artigo;
e) sem prejuízo das disposições da alínea c), o Comitê colocará seus bons ofícios à disposição dos
Estados Partes interessados no intuito de se alcançar uma solução amistosa para a questão, baseada no
respeito às obrigações estabelecidas na presente Convenção. Com vistas a atingir esse objetivo, o Comitê
poderá constituir, se julgar conveniente, uma comissão de conciliação ad hoc;
f) em todas as questões que se lhe submetam em virtude do presente Artigo, o Comitê poderá solicitar
aos Estados Partes interessados, a que se faz referência na alínea b), que lhe forneçam quaisquer informações
pertinentes;
g) os Estados Partes interessados, a que se faz referência na alínea b), terão o direito de fazer-se
representar quando as questões forem examinadas no Comitê e de apresentar suas observações verbalmente
e/ou por escrito;
h) o Comitê, dentro dos doze meses seguintes à data de recebimento de notificação mencionada na b),
apresentará relatório em que:
i) se houver sido alcançada uma solução nos termos da alínea e), o Comitê restringir-se-á, em seu
relatório, a uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada;
ii) se não houver sido alcançada solução alguma nos termos da alínea e), o Comitê restringir-se-á, em
seu relatório, a uma breve exposição dos fatos; serão anexados ao relatório o texto das observações escritas e
as atas das observações orais apresentadas pelos Estados Partes interessados.
Para cada questão, o relatório será encaminhado aos Estados Partes interessados.
2. As disposições do presente Artigo entrarão em vigor a partir do momento em que cinco Estado Partes
da presente Convenção houverem feito as declarações mencionadas no parágrafo 1 deste Artigo. As referidas
declarações serão depositadas pelos Estados Partes junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que enviará
cópia das mesmas aos demais Estados Partes. Toda declaração poderá ser retirada, a qualquer momento,
mediante notificação endereçada ao Secretário-Geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame de
quaisquer questões que constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos termos deste Artigo; em
virtude do presente Artigo, não se receberá qualquer nova comunicação de um Estado Parte uma vez que o
Secretário-Geral haja recebido a notificação sobre a retirada da declaração, a menos que o Estado Parte
interessado haja feito uma nova declaração.
ARTIGO 22

1. Todo Estado Parte da presente Convenção poderá, em virtude do presente Artigo, declarar, a
qualquer momento, que reconhece a competência do Comitê para receber e examinar as comunicações
enviadas por pessoas sob sua jurisdição, ou em nome delas, que aleguem ser vítimas de violação, por um
Estado Parte, das disposições da Convenção.O Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um
Estado Parte que não houver feito declaração dessa natureza.
2. O Comitê considerará inadmissível qualquer comunicação recebida em conformidade com o presente
Artigo que seja anônima, ou que, a seu juízo, constitua abuso do direito de apresentar as referidas
comunicações, ou que seja incompatível com as disposições da presente Convenção.
3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2, o Comitê levará todas as comunicações apresentadas em
conformidade com este Artigo ao conhecimento do Estado Parte da presente Convenção que houver feito
uma declaração nos termos do parágrafo 1 e sobre o qual se alegue ter violado qualquer disposição da
Convenção. Dentro dos seis meses seguintes, o Estado destinatário submeterá ao Comitê as explicações ou
declarações por escrito que elucidem a questão e, se for o caso, indiquem o recurso jurídico adotado pelo
Estado em questão.
4. O Comitê examinará as comunicações recebidas em conformidade com o presente Artigo á luz de
todas as informações a ele submetidas pela pessoa interessada, ou em nome dela, e pelo Estado Parte
interessado.
5. O Comitê não examinará comunicação alguma de uma pessoa, nos termos do presente Artigo, sem
que se haja assegurado de que;
a) a mesma questão não foi, nem está sendo, examinada perante uma outra instância internacional de
investigação ou solução;
b) a pessoa em questão esgotou todos os recursos jurídicos internos disponíveis; não se aplicará esta
regra quando a aplicação dos mencionados recursos se prolongar injustificadamente ou quando não for
provável que a aplicação de tais recursos venha a melhorar realmente a situação da pessoa que seja vítima de
violação da presente Convenção.
6. O Comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinado as comunicações previstas no
presente Artigo.
7.O Comitê comunicará seu parecer ao Estado Parte e à pessoa em questão.
8. As disposições do presente Artigo entrarão em vigor a partir do momento em que cinco Estado Partes
da presente Convenção houverem feito as declarações mencionadas no parágrafo 1 deste Artigo. As referidas
declarações serão depositadas pelos Estados Partes junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que enviará
cópia das mesmas ao demais Estados Partes. Toda declaração poderá ser retirada, a qualquer momento,
mediante notificação endereçada ao Secretário-Geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame de
quaisquer questões que constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos termos deste Artigo; em
virtude do presente Artigo, não se receberá nova comunicação de uma pessoa, ou em nome dela, uma vez que
o Secretário-Geral haja recebido a notificação sobre retirada da declaração, a menos que o Estado Parte
interessado haja feito uma nova declaração.
ARTIGO 23
Os membros do Comitê e os membros das Comissões de Conciliação ad noc designados nos termos da
alínea e) do parágrafo 1 do Artigo 21 terão o direito às facilidades, privilégios e imunidades que se concedem
aos peritos no desempenho de missões para a Organização das Nações Unidas, em conformidade com as
seções pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
ARTIGO 24

O Comitê apresentará, em virtude da presente Convenção, um relatório anula sobre suas atividades aos
Estados Partes e à Assembléia Geral das Nações Unidas.
PARTE III
ARTIGO 25
1. A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados.
2. A presente Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados
junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
ARTIGO 26
A presente Convenção está aberta à Adesão de todos os Estados. Far-se-á a Adesão mediante depósito
do Instrumento de Adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
ARTIGO 27
1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a contar da data em que o vigésimo
instrumento de ratificação ou adesão houver sido depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
2. Para os Estados que vierem a ratificar a presente Convenção ou a ela aderir após o depósito do
vigésimo instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a contar da
data em que o Estado em questão houver depositado seu instrumento de ratificação ou adesão.
ARTIGO 28
1. Cada Estado Parte poderá declarar, por ocasião da assinatura ou da ratificação da presente
Convenção ou da adesão a ela, que não reconhece a competência do Comitê quando ao disposto no Artigo
20.
2. Todo Estado Parte da presente Convenção que houver formulado uma reserva em conformidade com
o parágrafo 1 do presente Artigo poderá, a qualquer momento, tornar sem efeito essa reserva, mediante
notificação endereçada ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
ARTIGO 29
1. Todo Estado Parte da presente Convenção poderá propor uma emenda e depositá-la junto ao
Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará a proposta de emenda aos Estados
Partes, pedindo-lhes que o notifiquem se desejam que se convoque uma conferência dos Estados Partes
destinada a examinar a proposta e submetê-la a votação. Se, dentro dos quatro meses seguintes à data da
referida comunicação, pelos menos um terço dos Estados Partes se manifestar a favor da referida
convocação, o Secretário-Geral convocará uma conferência sob os auspícios das Nações Unidas. Toda
emenda adotada pela maioria dos Estados Partes presentes e votantes na conferência será submetida pelo
Secretário-Geral à aceitação de todos os Estados Partes.
2. Toda emenda adotada nos termos das disposições do parágrafo 1 do presente Artigo entrará em vigor
assim que dois terços dos Estados Partes da presente Convenção houverem notificado o Secretário-Geral das
Nações Unidas de que a aceitaram em consonância com os procedimentos previstos por suas respectivas
constituições.
3. Quando entrarem em vigor, as emendas serão obrigatórias para todos os Estados Partes que as
tenham aceito, ao passo que os demais Estados Partes permanecem obrigados pelas disposições da
Convenção e pelas emendas anteriores por eles aceitas.

ARTIGO 30
1. As controvérsias entre dois ou mais Estados Partes com relação à interpretação ou à aplicação da
presente Convenção que não puderem ser dirimidas por meio da negociação serão, a pedido de um deles,
submetidas a arbitragem. Se durante os seis meses seguintes à data do pedido de arbitragem, as Partes não
lograrem pôr-se de acordo quanto aos termos do compromisso de arbitragem, qualquer das Partes poderá
submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça, mediante solicitação feita em conformidade com o
Estatuto da Corte.
2. Cada Estado poderá, por ocasião da assinatura ou da ratificação da presente Convenção, declarar que
não se considera obrigado pelo parágrafo 1 deste Artigo. Os demais Estados Partes não estarão obrigados
pelo referido parágrafo com relação a qualquer Estado Parte que houver formulado reserva dessa natureza.
3. Todo Estado Parte que houver formulado reserva nos termos do parágrafo 2 do presente Artigo
poderá retirá-la, a qualquer momento, mediante notificação endereçada ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.
ARTIGO 31
1. Todo Estado Parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação por escrito
endereçada ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia produzirá efeitos um ano depois da data de
recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.
2. A referida denúncia não eximirá o Estado Parte das obrigações que lhe impõe a presente Convenção
relativamente a qualquer ação ou omissão ocorrida antes da data em que a denúncia venha a produzir efeitos;
a denúncia não acarretará, tampouco, a suspensão do exame de quaisquer questões que o Comitê já começara
a examinar antes da data em que a denúncia veio a produzir efeitos.
3. A partir da data em que vier a produzir efeitos a denúncia de um Estado Parte, o Comitê não dará
início ao exame de qualquer nova questão referente ao Estado em apreço.
ARTIGO 32
O Secretário-Geral das Nações Unidas comunicará a todos os Estados membros das Nações Unidas e a
todos os Estados que assinaram a presente Convenção ou a ela aderiram:
a) as assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com os Artigos 25 e 26;
b) a data de entrada em vigor da Convenção, nos termos do Artigo 27, e a data de entrada em vigor de
quaisquer emendas, nos termos do Artigo 29;
c) as denúncias recebidas em conformidades com o Artigo 31.
ARTIGO 33
1. A presente Convenção, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo são
igualmente autênticos, será depositada junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas encaminhará cópias autenticadas da presente Convenção a
todos os Estados.

ANEXO IV

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997.
Define os crimes de tortura e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira
pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo
pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de
segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em
lei ou não resultante de medida legal.
§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las
ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.
§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de
quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público;
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de
60 (sessenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

III - se o crime é cometido mediante seqüestro.
§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a
interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o
cumprimento da pena em regime fechado.
Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido
em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob
jurisdição brasileira.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o art. 233 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Brasília, 7 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.4.1997

ANEXO V

Resumen

El mapeo de la jurisprudencia de delitos de tortura procesados y juzgados en el Poder
Judicial del Estado de Pernambuco, Brasil, reveló una pequeña cantidad de procesos
juzgados en los tribunales de primera instancia y en apelación en la segunda instancia,
debido principalmente a los equivocos cometidos al clasificar el delito siendo objeto de
investigación y la presentación de la queja en el proceso penal. Por recomendación del
Consejo Nacional de Justicia, los Tribunales con jurisdicción penal del país fueron
instruidos para contar el número de casos de tortura que ocurren en sus ambitos de
competencia. Además, parte importante del trata de delitos de tortura cometidos en los
lugares de encarcelamiento, prisiones, comisarías de policía, centros de detención . Sin
embargo, la falta de canales adecuados para recibir a los reclamos de las víctimas en las
prisiones son una de las causas que pueden justificar el escaso número de decisiones al
respecto. Del mismo modo la falta de denuncias concretas y hacia adelante para recibir las
denuncias de tortura puede explicar el fato de que estos datos posiblemente estarían
subestimados.En la práctica , la mayoría de los casos de tortura tiene lugar en las calles
(abordado por la policía , por ejemplo), en segundo lugar en los centros de privación de
libertad , y en tercer lugar en los hogares de la gente. Un gran avance en la lucha contra la
tortura por parte de funcionarios públicos sería responsable de la acción pública, órganos
supervisan la actividad policial , el fortalecimiento de los mecanismos de investigación de
las denuncias de tortura , lo que aumenta el número de fiscales a cargo de esta funcionar y
ejercer sus funciones con mayor rigor.
Palabras clave: Tortura, dificultad, investigación.

