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Crimes de tortura: 
da ditadura aos dias atuais

Tássio Marcel Hoffmann Coelho* 

Torture crimes: from dictatorship to present days

*Bacharel e Licenciado em Educação Física pela UNOESC – Joaçaba/SC. Bacharel em Direito 
pela UNOESC – Joaçaba/SC. Pós-Graduado em Estado Democrático de Direito pela FEMPAR – 
Curitiba/PR. Pós-Graduando em Direito Penal pelas Faculdades Damásio/SP.

SuMáRIo: 1. Introdução; 2. A ditadura militar; 2.1. Antecedentes;  
2.2. O golpe de 1964; 2.3. DOPS, DOI-CODI e suas leis; 2.4. O fim do período 
militar; 2.4.1. O episódio do Riocentro; 3. Crimes de tortura; 3.1. Modos e 
instrumentos de tortura no período militar; 3.2. Desaparecidos políticos; 3 
.3. Mortos pela ditadura (casos famosos); 4. Legislação referente; 4.1. 
Legislação no período da ditadura; 4.1.1. A lei de anistia; 4.2. Crimes 
hediondos e de tortura equiparados; 4.3. A comissão da verdade; 5. Conclusão;  
6. Referências bibliográficas.

RESuMo: O presente artigo analisa a prática da tortura, a origem histórica bem 
como os diversos tipos de tortura utilizados no período militar até os dias atuais. 
A legislação vigente na época bem como a atual também são alvos de estudo 
do presente artigo. O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas 
analisando obras e artigos de diversos doutrinadores com abordagem teórica. 
O objetivo geral da pesquisa é a análise da evolução histórica do tema.
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ABSTRACT:  This article analyzes the practice of torture, the historical origin 
and the various types of torture used in the military period to the present day. 
The current legislation at the time and the current are also targets of study 
of this article. The study was conducted by analyzing bibliographic research 
works and articles from various scholars with theoretical approach. The 
overall objective of the research is theanalysis of the historical evolution of 
the subject.

PALAVRAS-CHAVE: Ditadura; Tortura; Período Militar; Legislação Penal.

KEYWORDS: Dictatorship; Torture; Military period; Criminal law.
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1. Introdução

 Em um ponto da história, não muito distante, o Brasil sofria com a 
truculência dos militares. A Constituição de 1988 proibiu todo e qualquer 
tipo de tortura. Entretanto, o período compreendido de 1964 a 1985, 
período este referente aos chamados “anos de chumbo”, todo e qualquer 
tipo de tortura imaginável, foi utilizado para se conseguir “extrair a verdade” 
de presos políticos nos porões de entidades militares. O tema voltou à pauta 
com a criação da Comissão Nacional da Verdade.

 O Brasil nos idos de 1997, finalmente criou sua lei específica com 
relação ao tema, a Lei 9.455. Entretanto, mesmo com ela, ainda há uma 
eterna discussão sobre os crimes envolvendo tortura. O termo tortura tem 
sua origem na palavra tormento. Nada mais é do que impor em alguém, 
mediante instrumentos ou apenas palavras, dor física ou psicológica, visando 
algo que normalmente é uma confissão de fato. Existem ainda os atos de 
tortura realizados por mero prazer. Em fevereiro de 1991, o Brasil passou a 
fazer parte da Convenção Contra a Tortura e Tratamentos ou Penas Cruéis e 
Degradantes, firmada pela Organização das Nações Unidas (ONU), além de 
fazer parte do Pacto de São José da Costa Rica.

 Inicialmente faz-se um resgate histórico de eventos marcantes no 
período militar, como se iniciou e como chegou ao fim. Posteriormente, 
passa-se a discutir os crimes cometidos bem como as técnicas de tortura 
utilizadas no período e por fim, a legislação referente bem como a criação da 
Comissão Nacional da Verdade.

 Todos esses fatos são suficientes para gerar discussões e dúvidas 
com relação ao tema. Este trabalho visa diminuir as dúvidas e propor a 
continuidade da discussão e resgate dessa memória tão triste da história 
nacional.
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2. A ditadura militar

2.1. Antecedentes

 Tudo teve início em setembro de 1961. De acordo com Flávio 
Tavares, ocorreu rapidamente. A queda se deu de maneira rápida, entretanto 
a conspiração vinha de longa data. O futuro da presidência dependia de 
certas decisões tomadas por João Goulart que agora, diferentemente de 
1961 quando Jânio Quadros renunciou, estava no centro do poder.1

 Flávio Tavares continua dizendo que naquele momento, o Palácio 
do Planalto vivia um momento de calma e silêncio, que se diferenciava da 
correria normal do local. Isso tudo, era a típica calmaria que antecede as 
grandes tempestades. Naquele momento, já se encontrava em curso um fato 
que mudaria a história do Brasil.2

 Segundo as palavras de Flávio Tavares, os governistas, não podiam 
esconder seus atos pela imposição da própria lei, por serem parte integrante 
do governo. Já os golpistas, que eram muitos, conspiravam de maneira 
oculta sem que ninguém soubesse quem eram líderes, dessa forma, na 
clandestinidade puderam se organizar muito melhor até atingir a finalidade 
dos seus planos. Este fato constituiu claramente uma vantagem aos golpistas.3

 Flávio Tavares continua:

Naqueles anos, o presidente da República não necessitava apenas de “apoio 
parlamentar” para governar, mas também de “apoio militar”. O partido 
fardado, porém não era unitário. Dividia-se em duas correntes e exigia 
cuidados não só por isso mas por ter armas em vez de votos. João Goulart 
tinha chegado à presidência contrariando a vontade de um amplo setor 
militar, que abertamente impugnou sua posse em 1961. Os dezesseis meses 
de regime parlamentarista tinham silenciado, em parte, as desavenças 
internas nas Forças Armadas. Os governos de coalizão dos três diferentes 
primeiros-ministros desse período (Tancredo Neves, Francisco Brochado da 
Rocha e Hermes Lima) alcançaram também a área militar e as divergências se 
acalmaram. Não se extinguiram, porém. Deixaram apenas de ser públicas.4

1 TAVARES, Flávio. 1964: o golpe. Porto Alegre: L&PM, 2014. p. 15.
2 TAVARES, 1964: o golpe, p. 19.
3 TAVARES, 1964: o golpe, p. 26.
4 TAVARES, 1964: o golpe, p. 27.
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 O presidente, no entanto, segundo Renato Cancian, apesar 
de aprovado o regime parlamentarista, continuava sem base de apoio 
parlamentar para aprovar projetos na economia. Goulart então começara a 
pressionar o Congresso incitando mobilizações populares e públicas em todo 
o território brasileiro.5

 Nos idos de 19 de março, de acordo com Flávio Tavares, a direita 
conservadora organiza a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que 
nada mais era que um protesto contra a influência comunista no governo 
nacional. No entanto, o governo brasileiro trata a marcha como apenas mais 
uma mobilização entre as diversas ocorridas naquele período.6 Segue-se 
ao fato, uma rebelião de marinheiros ocorrida naquele mesmo mês no dia 
25. Na sequência, a Associação dos sargentos da Polícia militar do estado 
da Guanabara, organiza um ato público comemorativo ao seu aniversário, 
onde João Goulart seria convidado de honra. Flávio Tavares afirma que o 
presidente se sentia seguro e não via problemas em participar do evento.7

 De acordo com Tidei Lima:

No dia 30 de março de 1964, Goulart foi a uma festa dos sargentos no 
Automóvel Club do Brasil, Rio de Janeiro, e ao lado do famoso cabo 
Anselmo, de triste memória, fez um discurso reconhecendo os sargentos 
como o “elo entre as Forças Armadas e o povo”. Não demorou 24 horas para 
o “bolo” do Golpe, que já estava no forno, assar. No momento não há festa 
de sargentos registrada na agenda presidencial. Menos mal. Os sargentos 
controladores de vôo sabem o significado da hierarquia e da disciplina 
em uma corporação militar. Lula deveria saber, mas parece que não sabe. 
Porém, o Ministério Público Militar sabe que motim é crime grave e está 
tomando as providências devidas.8

 Segundo Flávio Tavares, assim que ouviu o discurso proferido no 
encontro por João Goulart, o senador Daniel Krieger falou abertamente que 
este discurso, derrubaria o presidente. Àquela altura o golpe já estava em 
andamento e em algumas horas, o presidente seria deposto.9

5 CANCIAN, Renato. Ditadura militar (1964 a 1985): breve história do regime militar. 15 
fev. 2008. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/ditadura-
militar-1964-1985-breve-historia-do-regime-militar.htm>. Acesso em: 09 fev. 2015.
6 TAVARES, Flávio. 1964: o golpe. Porto Alegre: L&PM, 2014. p. 43.
7 TAVARES, 1964: o golpe, p. 47.
8 LIMA, Tidei. A revolta dos sargentos. 11 abr. 2007. Disponível em: <http://www.jcnet.com.
br/ editorias_noticias.php?codigo=101610&ano=2007>. Acesso em: 10 fev. 2015.
9 TAVARES, 1964: o golpe, p. 50.
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2.2. o Golpe de 1964

 Após o comício do dia 13, Caio Navarro de Toledo nos diz que o 
General Castelo Branco, em comunicação interna, advertira o comando 
militar sobre a preocupação com a situação política no País. O documento 
trazia advertências sobre uma possível Constituinte e para agitações que 
poderiam ocorrer no período. Nesse instante o governo perdia o apoio 
militar.10

 Em 31 de março de 1964 o presidente João Goulart foi deposto 
dando início ao período militar no Brasil. Antonio Gasparetto Junior, afirma 
que a liberdade morreria ali, naquele dia. O governo passou a endurecer 
as medidas e legalizar práticas de censura de imprensa e também tortura, 
combatendo todas as ameaças comunistas e reprimindo todos manifestantes 
que atuavam contra o governo.11

 O mesmo Antonio Gasparetto Junior continua:

A decisão de se dar um golpe político por parte dos militares não foi algo 
repentino, aconteceu como consequência de uma série de fatos políticos 
acumulados no período republicano após Getúlio Vargas. Quando este 
presidente resolveu colocar um fim a sua própria vida a situação política 
nacional já estava abalada, a vacância do cargo máximo na política brasileira 
permitiu uma preocupante conjuntura de sucessão presidencial. Juscelino 
Kubitscheck foi eleito em pleito eleitoral direto para o governo seguinte, o 
então presidente desenvolveu um governo que lhe foi possível conquistar o 
apoio popular, mas por vários momentos os militares esboçaram um golpe 
de Estado. O sucessor na presidência foi Jânio Quadros, o qual foi eleito 
com enorme apoio popular, conquistando uma aprovação nas urnas que até 
então não havia sido vista. A vitória imperativa fez com que Jânio Quadros 
acreditasse em um auto-golpe de Estado. Crendo que o povo o apoiaria 
sempre, arquitetou um plano de renúncia para voltar ao poder através de 
um pedido amplo de retorno que só aceitaria se lhe fosse dado poderes 
absolutos. O plano de renúncia de Jânio Quadros não funcionou e o cargo 
de presidente acabou ficando disponível para o seu vice, João Goulart.12

10 TOLEDO, Caio Navarro de. O Governo Goulart e o golpe de 64. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
p. 44.
11 GASPARETTO JUNIOR, Antonio. Atentado ao Riocentro. Disponível em: <http://www.
infoescola.com/ditadura-militar/atentado-ao-riocentro/>. Acesso em: 21 fev. 2015.
12 GASPARETTO JUNIOR, Atentado ao Riocentro. 
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 Antonio Gasparetto Junior continua afirmando, que o Golpe, teve 
seu pontapé inicial prático em Juiz de Fora, onde se reuniram os generais 
Olímpio Mourão e Odílio Denys, além do governador Magalhães Pinto. Nessa 
reunião, os três discutiam o melhor momento para o início da mobilização 
dos militares, os quais tomariam o poder. A data original era a de Quatro de 
abril de 1964. No entanto o general Olimpio, no ímpeto de tomar o poder, 
avançaria suas tropas até o Rio de Janeiro, na data de 31 de março. Ainda 
houve manifestação do General Castello Branco visando manter o plano 
original, mas após colocar as tropas na rua, ficaria impossível controlá-las.13

 Nos primeiros dias, após a tomada, de acordo com Celso Castro, 
os setores politicamente mais mobilizados pela esquerda, sofreram uma 
repressão severa. A UNE e os grupos católicos foram os mais prejudicados, 
sofrendo prisões irregulares e casos de tortura sem fim, com pessoas sendo 
arrastadas pelas ruas inclusive.14

 Então após a queda de João Goulart, afirma Fábio Pestana Ramos, 
que o país teve em seu comando uma junta militar, que nada mais era que os 
três comandantes dos respectivos setores: exército, marinha e aeronáutica. 
Algum tempo depois, fora realizada a primeira eleição indireta, que levou ao 
poder o Mal. Humberto de Alencar Castello Branco.15

 Fábio Pestana Ramos prossegue:

No início do novo governo continuaram a ocorrer cassações e prisões de 
elementos tidos como comunistas ou ligados ao governo anterior, com base 
no AI-5. Castello Branco recebeu pronta ajuda e reconhecimento dos EUA. 
O Brasil passou a ficar totalmente alinhado com o governo norte-americano 
no campo da política externa. Sob a direção dos economistas Roberto 
Campos e Otávio Gouveia Bulhões, a economia passou a basear-se em um 
plano, o chamado Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). O 
plano tinha como principal objetivo o combate à inflação.16

13 GASPARETTO JUNIOR, Atentado ao Riocentro.
14 CASTRO, Celso. O golpe de 1964 e a instauração do regime militar. Disponível em: <http://
cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964>. Acesso em: 10 fev. 2015.
15 RAMOS, Fábio Pestana. 1964: o golpe de Estado e a ditadura militar pelo prisma político-
econômico. 30 maio 2011. Disponível em: <http://fabiopestanaramos.blogspot.com.
br/2011/05/1964-o-golpe-de-estado-e-ditadura.html>. Acesso em: 10 fev. 2015.
16 RAMOS, 1964: o golpe de Estado e a ditadura militar pelo prisma político-econômico.
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 Lilian Aguiar continua:

Nesse sentido, o Congresso Nacional foi pressionado de todas as formas 
pelos militares para a escolha do novo presidente da República. O marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco foi o escolhido para completar o 
mandato iniciado por Jânio Quadros. Através do Golpe Militar de 1964, 
a história da República Brasileira recomeçava com outro olhar. Era o fim 
da República Populista e o começo do regime militar, que se estendeu até 
1985.17

 Logo a seguir, Fabio Pestana Ramos continua explicando que em 
1965, os militares viriam a sofrer diversas derrotas nas eleições para o 
governo, que mostravam o descontentamento do povo com os rumos que a 
nação estava tomando. Assim, o Governo lançaria o Ato Institucional nº 2.18

 Este, de acordo com Fabio Pestana Ramos trazia o seguinte conteúdo: 

A presidência da República voltava a ter plenos poderes para cassar 
mandatos e direitos políticos. Além disto, determinava que a próxima 
eleição presidencial seria indireta e extinguia todos os partidos, substituídos 
por apenas dois: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). Em seguida, uma série de Decretos, de 
acordo com Fábio Pestana Ramos, foram minando a Constituição vigente, 
e dando plenos poderes ao governo ditatorial. O AI-3, tirou poder de voto 
do povo e definiu que os Governadores seriam eleitos pelo voto indireto 
das Assembléias. O AI-4, viria a referendar uma nova Constituição. Esta, 
preparada por juristas, foi a que finalmente instituiu a legalidade do 
regimemilitar.19

 Logicamente, a severidade de tal ato teve consequências 
devastadoras na sociedade em geral segundo José Bacchieri Duarte. 
Parlamentares foram cassados sem a menor justificativa, diversas pessoas 
foram presas, as Assembléias Legislativas dos Estados entraram em recesso 
e o Congresso Nacional foi fechado sem qualquer previsão de reabertura. O 
AI-5 por sua severidade foi duramente criticado pela oposição na época.20

17 AGUIAR, Lilian. O golpe militar. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiab/
golpe-militar.htm>. Acesso em: 09 fev. 2015.
18 RAMOS, 1964: o golpe de Estado e a ditadura militar pelo prisma político-econômico. 
19 RAMOS, 1964: o golpe de Estado e a ditadura militar pelo prisma político-econômico. 
20 DUARTE, José Bacchieri. A fascinante história de Pedro Simon: sua vida, seu tempo. Porto 
Alegre: AGE, 2001. 406 p. p. 117.
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 Segundo José Bacchieri Duarte: 

O Brasil somente se libertaria de tão nefasta e aberrante legislação no final 
do governo do General Ernesto Geisel. Foi seu último ato, antes de passar o 
governo a João Figueiredo. Face ao agravamento da liberdade de expressão, 
inúmeras manifestações populares foram promovidas por estudantes, 
intelectuais e até por religiosos. Tornou-se um círculo vicioso. O governo 
apertava; a sociedade resistia e protestava. E o governo agia com repressão.21

 De fato, de acordo com José Bacchieri Duarte, o AI-5 só seria 
revogado ao fim do governo Geisel, em 1978, através da emenda 11 que 
tornava todos os Atos Institucionais anteriores e contrários à Constituição 
totalmente nulos, bem como o Regime Militar só teria fim em 1985.22

2.3. DoPS, DoI-CoDI e suas leis

 Com a queda do governo João Goulart, começariam a ocorrer 
discussões entre os militares para decidir qual setor militar seria o que 
governaria, de acordo com Paulo Evaristo ARNS. Prevaleceria, conforme já 
mencionado em capítulo anterior, o grupo comandado pelo Mal. Humberto 
de Alencar Castello Branco.23

 Continua Paulo Evaristo Arns dizendo que três anos após da similar 
norte-americana – o “National War College” – é fundada aqui a Escola 
Superior de Guerra, sob jurisdição do Estado Maior das Forças Armadas. Nos 
dez anos que vão de 1954 a1964, a ESG desenvolveu uma teoria de direita 
para intervenção no processo político nacional. A partir de 1964, a ESG 
funcionaria também como formadora de quadros para ocupar funções nos 
sucessivos governos.24

 Além de ter gerado a ideologia do Regime Militar, de acordo com 
Paulo Evaristo Arns, esta escola também trouxe outros “produtos”, tais como 
o Serviço Nacional de Informações, este, a base do pensamento principal de 
defesa que os militares adotariam nos anos vindouros.25

21 DUARTE, A fascinante história de Pedro Simon: sua vida, seu tempo, p. 119.
22 DUARTE, A fascinante história de Pedro Simon: sua vida, seu tempo, p. 125.
23 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 70.
24 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 70.
25 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 70.
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 O SNI, diz Paulo Evaristo Arns começa a ter um custo elevado de 
acordo com o próprio crescimento. Sendo assim, começa a se tornar 
necessária a integração entre os poderes repressivos e para tal, seria criada 
a Operação Bandeirantes, a qual se utilizava de verbas fornecidas por 
multinacionais.26

 Segundo Paulo Evaristo Arns, o DOI-CODI, nada mais era que um 
comando acima do DOPS, mas mesmo assim, tanto o DOPS quanto as 
delegacias regionais tinham total autonomia para atuar em todos os níveis 
de repressão.27

 Continua o autor:

No caso de São Paulo, o DOPS (mais tarde DEOPS) chegou praticamente 
a competir com o DOI-CODI na ação repressiva, reunindo em torno do 
delegado Sérgio Paranhos Fleury uma equipe de investigadores que, além 
de torturar e matar inúmeros oposicionistas, eram simultaneamente 
integrantes de um bando autodenominado “Esquadrão da Morte”. Esse 
“esquadrão”, a pretexto de eliminar criminosos comuns, chegou a assassinar 
centenas de brasileiros, muitos dos quais não registravam qualquer tipo de 
antecedente criminal.28

 Mariana Joffily completa:

Os interrogatórios do DOI duravam noite e dia. Três turmas, compostas por 
seis agentes sob o comando de um oficial, revezavam-se em turnos de 24 
horas, com 48 horas de folga. O ritmo de trabalho era intenso, conforme o 
relato de um ex-agente: “Eu ficava lá todo o tempo, não tinha vida pessoal, 
tudo o que fazia se relacionava à minha atuação no DOI”. O turno começava 
às oito horas da manhã, quando se dava a troca das equipes, e só terminava 
às sete horas do dia seguinte. Quem orientava os interrogatórios era a 
Sub-seção de Análise de Informações. Seus agentes tinham por missão ler 
atentamente os depoimentos e cotejá-los com informações recebidas de 
vários órgãos.29

26 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 73.
27 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 74.
28 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 73.
29 JOFFILY, Mariana. Gritos no porão. 14 jun. 2008. Disponível em: <http://www.
revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/gritos-no-porao>. Acesso em: 18 fev. 2015.
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 Esse estilo de atuar, chamado de Doutrina da Segurança Nacional, 
de acordo com Paulo Evaristo Arns, projetará várias regras bem como 
a legislação vigente, a qual toda sociedade deveria seguir fielmente. O 
Conselho de Segurança Nacional era o responsável por traçar todas as 
normas e decretos.30

 O modo pelo qual, a repressão atuava, segundo Paulo Evaristo Arns 
era em um total desrespeito às normas mais básicas de educação e garantias 
individuais do cidadão. Ocorreram no período sequestros e apreensões 
que dispensavam mandados ou qualquer tipo de ordem. Bastava a menor 
desconfiança ou vontade dos agentes do DOPS, DOI-CODI, para que estes 
instalassem o clima de terror, invadindo casas, sequestrando pessoas e 
depois, com as mais diversas formas de tortura, arrancarem todo tipo 
de informação, que muitas vezes nada mais eram do que invenções dos 
torturados, apenas para cessar a violência.31

 Continua o autor:

Houve casos de pessoas procuradas pelos órgãos de segurança que, por 
sua própria vontade, compareceram às dependências policiais ou militares, 
no intuito de esclarecer possíveis suspeitas que recaíam sobre elas. Alguns 
desses casos, registrados pelos Conselhos de Justiça das Auditorias, 
demonstram que, nem assim, o sistema repressivo agiu dentro do respeito 
aos direitos fundamentais da pessoa.32

 E segue Mariana Joffily:

Alguns dirigentes do partido já tinham sido assassinados em centros 
clandestinos de tortura, mas a opinião pública pouco soube a respeito. 
Como a conjuntura política mudou, o mesmo não ocorreu com a morte 
do jornalista da TV Cultura Vladimir Herzog, no dia 25 de outubro de 1975, 
na sede do DOI, em São Paulo. O episódio provocou grande comoção nos 
meios intelectuais do país, fazendo eclodir uma crise entre o governo Geisel 
e os órgãos de repressão. Pouco tempo depois, um operário chamado 
Manoel Filho foi assassinado nas mesmas circunstâncias, o que  levou à 
deposição, pelo presidente Geisel, do comandante do II Exército, general 
Ednardo D’Ávila Mello. Tal medida não impediu a ocorrência da chamada 
“chacina da Lapa”, em dezembro de 1976, quando três dirigentes do Partido 

30 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 75.
31 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 77.
32 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 80.
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Comunista do Brasil (PC do B) foram assassinados durante uma operação 
conjunta realizada pelo DOI e outros órgãos da repressão.33

 Paulo Evaristo Arns cita ainda o fato de que as acusações eram as 
mais diversas e absurdas e foram mudando conforme os anos passavam, 
desde participação em grupos estudantis de esquerda, passando por grupos 
guerrilheiros e chegando até à militância em organizações partidárias 
proibidas. Tudo servia de desculpa para as ações repressoras do DOPS, DOI-
CODI.34

 Mariana Joffily ainda traz:

Às vezes, um e outro interrogado não resistia aos excessos do torturador 
e morria. Não podendo admitir que presos políticos perdessem a vida 
em dependências do Exército, os agentes do DOI apelavam para falsas 
versões: “morte em tiroteio”, “morte por atropelamento”, “suicídio” 
ou “tentativa de fuga” eram as mais comuns. Como esses argumentos 
foram ficando desgastados e pouco críveis, recorreu-se ao expediente 
do “desaparecimento”. A passagem do preso pelo DOI era oficialmente 
negada, e seu corpo enterrado como indigente, numa vala clandestina.35

 Estes eram alguns modos de atuação da repressão segundo 
Fernando Rebouças. O autor ainda ressalta o fato de que as celas do antigo 
edifício que abrigava o DOPS, em São Paulo, local de tortura de presos 
políticos e de diversas mortes, hoje foram transformadas em Museu, com 
o prédio reformado. Tal fato foi alvo de críticas de sobreviventes, tendo em 
vista que a reforma apagaria traços da luta e resistência de um período tão 
triste da história nacional.36

33 JOFFILY, Mariana. Gritos no porão. 14 jun. 2008. Disponível em: <http://www.
revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/gritos-no-porao>. Acesso em: 18 fev. 2015.
34 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 87.
35 JOFFILY, Mariana. Gritos no porão. 14 jun. 2008. Disponível em: <http://www.
revistadehistoria.com.br/secao/artigos-revista/gritos-no-porao>. Acesso em: 18 fev. 2015.
36 REBOUÇAS, Fernando. DOPS (Departamento de Ordem Política e Social). Disponível em: 
<http://www.falandodehistoria.com.br/paginasespeciais/arquivos-ditadura/dops.htm>. 
Acesso em: 18 fev. 2015.



397

2.4. O fim do período militar

 A queda do regime militar teve início com o último presidente 
militar que o Brasil teve. Segundo José Bacchieri Duarte, no ato da posse, 
ao discursar, João Figueiredo deixava claro sua intenção de trazer de volta 
a democracia ao país. O autor afirma que na realidade, a intenção do 
Presidente era fazer com que o MDB se fragmentasse e a ARENA fosse o 
partido comandante.37

 Renato Cancian continua dizendo que Figueiredo foi o último general 
presidente (1979-1985), encerrando o período da ditadura militar, que durou 
mais de duas décadas. O general acelerou o processo de liberalização política 
e, em seu governo houve a aprovação da Lei da Anistia, que permitiu o 
retorno ao país de milhares de exilados políticos. A Lei também concedeu 
perdão para aqueles que cometeram crimes políticos.38

 Renato Cancian afirma ainda que a Lei de Anistia teve dois lados. 
Foi considerada anistia mútua, pois não só os presos políticos e exilados fora 
do país foram perdoados, como também os militares envolvidos nas mais 
diversas atrocidades, tiveram seu perdão decretado.39

 Entretanto, de acordo com José Bacchieri Duarte, a bandeira da 
anistia pode ser considerada a mais importante e a mais desejada pela 
sociedade. Os idealistas da época sabiam que somente com ela, a democracia 
poderia voltar.40

 É justo mencionar o fato, de acordo com Renato Cancian, que foi 
nessa época que o pluripartidarismo retornava. Os dois partidos vigentes 
na época tiveram seus nomes alterados, ARENA virou o PDS e o MDB virou 

37 DUARTE, José Bacchieri. A fascinante história de Pedro Simon: sua vida, seu tempo. Porto 
Alegre: AGE, 2001. 406 p. p. 147.
38 CANCIAN, Renato. Ditadura militar (1964 a 1985): breve história do regime militar. 15 
fev. 2008. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/ditadura-
militar-1964-1985-breve-historia-do-regime-militar.htm>. Acesso em: 09 fev. 2015.
 CANCIAN, Ditadura militar (1964 a 1985): breve história do regime militar.
39 CANCIAN, Renato. Ditadura militar (1964 a 1985): breve história do regime militar. 15 
fev. 2008. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/ditadura-
militar-1964-1985-breve-historia-do-regime-militar.htm>. Acesso em: 09 fev. 2015.
40 DUARTE, José Bacchieri. A fascinante história de Pedro Simon: sua vida, seu tempo. Porto 
Alegre: AGE, 2001. 406 p. p. 151.
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PMDB. Também é necessário mencionar que novas siglas acabaram surgindo, 
como o PT, o PDT e o PTB (este retornara).41 O autor ainda cita:

O governo Figueiredo também enfrentou a resistência de militares radicais, 
que não aceitavam o fim da ditadura. Essa resistência tomou a forma de atos 
terroristas. Cartas-bombas eram deixadas em bancas de jornal, editoras 
e entidades da sociedade civil (Igreja Católica, Ordem dos Advogados do 
Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, entre outras). O caso mais grave 
e de maior repercussão ocorreu em abril de 1981, quando uma bomba 
explodiu durante um show no centro de convenções do Riocentro. O 
governo, porém, não investigou devidamente o episódio.42

 O episódio do Riocentro até hoje suscita dúvidas e é indubitavelmente 
uma marca do modus operandi dos militares da época e o último fato 
marcante antes do fim da ditadura militar. 

2.4.1. o episódio do Riocentro

 Humberto Trezzi e José Luis Costa, elucidam o fato, dizendo que o ato 
em questão, tinha o nome de Missão 115. O objetivo, claramente identificado 
segundo os autores, era literalmente explodir o Riocentro e colocar a culpa 
em um dos grupos de esquerda da época. A atitude, obviamente, visava 
justificava uma nova onda de repressão, haja vista que o Brasil dava os 
primeiros passos rumo à abertura política e volta da democracia.43

 Percival Maricato continua: 

Trata-se da tentativa feita por militares do DOI-CODI do Rio de levar para 
dentro do Riocentro lotado, onde 20 mil pessoas comemoravam o 1º de 
Maio, uma bomba de alto poder explosivo. Se a insanidade tivesse surtido 
efeito não seriam apenas os atingidos diretamente, algumas dezenas, que 
seriam mortos ou estropiados, mas quiçá milhares, pois evidente que a 
explosão provocaria pânico e o público correria para as saídas existentes. 

41 CANCIAN, Ditadura militar (1964 a 1985): breve história do regime militar. 
42 CANCIAN, Ditadura militar (1964 a 1985): breve história do regime militar. 
43 TREZZI, Humberto; COSTA, José Luis. Riocentro: revelações do episódio que marcou fim 
da ditadura. 25 nov. 2011. Disponível em: <http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/riocentro-
revelacoes-de-episodio-que-marcou-fim-da-ditadura>. Acesso em: 21 fev. 2015.
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Na operação os militares usaram cerca de cinco carros roubados, com 
placas falsificadas. Também suas identidades eram falsas, ou seja, sabiam 
que praticavam um crime até mesmo para as leis que impunham ao país. 
No entanto, a bomba explodiu no colo de um sargento e matou-o, assim 
como feriu o capitão que estava a seu lado em um dos referidos veículos. 
Parece mesmo intervenção e justiça divina.44

 Consta da história, segundo Antonio Gasparetto Junior, que na noite 
de 30 de abril de 1981, estava sendo comemorado o dia do trabalhador. 
Ocorre, que, muitos fatos estranhos ocorreram, tais como a grande maioria 
das portas de emergência estarem trancadas, o chefe da segurança ter sido 
mudado bem como o policiamento do evento cancelado. Tudo isso já dava 
claros indícios que algo previamente orquestrado estava em curso.45

 O mesmo Antonio Gasparetto Junior prossegue:

Na noite do evento, dois militares, o sargento Guilherme Pereira do Rosário e 
o capitão Wilson Dias Machado, usavam um automóvel Puma metálico 
no qual transportavam os artefatos explosivos que seriam utilizados no 
atentado. Ambos os militares eram integrantes do DOI do I Exército na 
cidade do Rio de Janeiro, sendo que o sargento Rosário era treinado em 
montagem de explosivos. Os militares pararam o carro no estacionamento 
do evento, onde provavelmente desenvolveram a montagem das bombas. 
O objetivo era explodi-las nos geradores de energia para acabar com os 
shows e espalhar o pânico entre os presentes. Contudo por volta das 21 
horas, quando o Puma começava a sair da vaga onde tinha estacionado no 
Riocentro, provavelmente indo implantar as bombas, uma delas explodiu 
antes da hora e dentro do carro. A explosão inflou o teto e destruiu as portas 
do veículo, matando o sargento Rosário e ferindo gravemente o capitão 
Wilson Machado. Este, em atitude desesperada, se jogou para fora do carro 
clamando por ajuda e que o levassem para o hospital. Outra explosão ainda 
ocorreu de uma bomba que havia sido jogada na mini-estação elétrica que 
gerava a energia para o evento, mas, a bomba que havia sido jogada por 
cima do muro, explodiu no pátio e não interrompeu o evento.46

44 MARICATO, Percival. O dantesco episódio do Riocentro e sua debochada conclusão final. 
22 abr. 2014. Disponível em: <http://jornalggn.com.br/noticia/o-dantesco-episodio-do-
riocentro-e-sua-debochada-conclusao-final>. Acesso em: 21 fev. 2015.
45 GASPARETTO JUNIOR, Antonio. Atentado ao Riocentro. Disponível em: <http://www.
infoescola.com/ditadura-militar/atentado-ao-riocentro/>. Acesso em: 21 fev. 2015.
46 GASPARETTO JUNIOR, Atentado ao Riocentro.
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 Logo após o fato ter acontecido, Percival Maricato explica que os 
militares, como era de se esperar, cercaram o local a fim de apagar os rastros 
do atentado. O inquérito militar realizado acusara grupos de esquerda de 
serem os culpados pelo atentado. Placas na região amanheceram com a sigla 
de um grupo de esquerda, notoriamente já dissolvido.47

 Passados longos anos do caso, sem que ninguém fosse punido, 
Antonio Gasparetto Junior traz à tona o fato de que:

Em 1999 o caso do Atentado ao Riocentro foi reaberto quando o 
general Octávio de Medeiros, ex-chefe do SNI, declarou saber do mesmo 
uma hora antes de acontecer, pois o general Newton Cruz, que já sabia 
do plano um mês antes, havia lhe contado. Com novas provas surgindo, 
a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados solicitou a 
reabertura do caso, que foi aceito pela procuradora da República Gilda 
Berger considerando que o caso não se enquadrava na Lei da Anistia, a qual 
envolvia crimes apenas entre 1961 e 1979.48

 Passados três meses da investigação, de acordo com Antonio 
Gasparetto Junior, o caso foi julgado e alguns militares condenados. Após 
isso, o caso foi arquivado novamente.49

 Após isso o caso só seria reaberto com a instauração da Comissão 
da Verdade, fato este que mencionaremos mais adiante neste mesmo 
trabalho.50

47 MARICATO, Percival. O dantesco episódio do Riocentro e sua debochada conclusão final. 
22 abr. 2014. Disponível em: <http://jornalggn.com.br/noticia/o-dantesco-episodio-do-
riocentro-e-sua-debochada-conclusao-final>. Acesso em: 21 fev. 2015.
48 GASPARETTO JUNIOR, Antonio. Atentado ao Riocentro. Disponível em: <http://www.
infoescola.com/ditadura-militar/atentado-ao-riocentro/>. Acesso em: 21 fev. 2015.
49 GASPARETTO JUNIOR, Atentado ao Riocentro.
50 Nota do autor.
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3. Crimes de tortura

 Apesar de vivermos em uma sociedade teoricamente avançada, 
ainda ocorrem muitos crimes envolvendo a tortura no Brasil. Eduardo Luiz 
Santos Cabette nos traz que ainda existe omissão com relação ao tema, e que 
só as leis não têm sido suficientes para que esse tipo de ação seja coibido. 
A prática de tortura é algo inadmissível em um Estado Democrático, e para 
piorar, se torna contradita pelo simples fato de que, você está agindo pela lei, 
contra a mesma.51

 O autor continua:

A primeira manifestação do legislador ordinário pátrio acerca da tipificação 
do crime de tortura deu-se com a promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90). Em seu artigo 233, o ECA previa como crime o 
ato de “submeter criança ou adolescente, sob sua autoridade, guarda ou 
vigilância a tortura”. Também a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), 
logo em seguida, veio a equiparar o crime de tortura aos chamados crimes 
hediondos, em plena consonância com a disposição constitucional (art. 5º, 
XLIII, CF c/c arts. 1º e 2º da Lei 8.072/90).52

 Eduardo Luiz Santos Cabette continua trazendo a definição clara:

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais 
são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de 
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, por sua instigação, ou com seu 
consentimento ou aquiescência.53

51 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. A definição do crime de tortura no ordenamento jurídico 
penal brasileiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1.789, 25 maio 2008. Disponível 
em: <http://jus.com.br/artigos/11304/a-definicao-do-crime-de-tortura-no-ordenamento-
juridico-penal-brasileiro>. Acesso em: 26 fev. 2015.
52 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. A definição do crime de tortura no ordenamento jurídico 
penal brasileiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1.789, 25 maio 2008. Disponível 
em: <http://jus.com.br/artigos/11304/a-definicao-do-crime-de-tortura-no-ordenamento-
juridico-penal-brasileiro>. Acesso em: 26 fev. 2015.
53 CABETTE, A definição do crime de tortura no ordenamento jurídico penal brasileiro.
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 Vale mencionar ainda o fato de que, não é necessário que a lesão 
seja grave, para que seja caracterizado o crime de tortura, de acordo com 
Guilherme Andrade Carneiro Deckers, tendo em vista que o comportamento 
em si, e o modo como se chega a tal resultado é que acaba por caracterizar o 
crime de tortura.54

 Fica claro assim que o dolo é elemento essencial no crime de 
tortura.55

3.1. Modos e instrumentos de tortura no período militar

 Inúmeras e diversas formas perversas foram utilizadas no período 
militar para arrancar todo tipo de informação necessária das vítimas. Paulo 
Evaristo Arns, nos traz relatos impressionantes desses métodos utilizados. O 
autor relata:

O pau-de-arara consiste numa barra de ferro que é atravessada entre os 
punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o “conjunto” colocado entre 
duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 
30 cm do solo. Este método quase nunca é utilizado isoladamente, seus 
complementos normais são eletro choque, palmatória ou afogamento.56

 Gustavo Maia afirma que nessa posição, após um período o torturado 
começava a ter problemas circulatórios e dores fortíssimas nas articulações e 
também menciona que era o método mais utilizado durante o período.57

 Próximo método relatado, de acordo com Paulo Evaristo Arns, é o 
eletrochoque. De acordo com o autor, a repressão possuía um telefone com 
dois fios longos, os quais eram ligados às partes sexuais das vítimas, ouvidos, 
dentes ou qualquer outra parte sensível do corpo. Segundo o autor, o método 

54  DECKERS, Guilherme Andrade Carneiro. Advocacia preventiva: crime de tortura. Disponível 
em: <http://www.aopmbm.org.br/downloads/artigo_tortura.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2015.
55 Nota do autor.
56 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 34.
57 MAIA, Gustavo. De pau de arara a cadeira do dragão, Comissão da Verdade lista 20 
métodos de tortura. 10 dez. 2014. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/politica/
ultimas-noticias/2014/12/10/de-pau-de-arara-a-cadeira-do-dragao-comissao-da-verdade-
lista-20-metodos-de-tortura.htm>. Acesso em: 26 fev. 2015.
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comum era utilizar o pau-de-arara e com a vítima amarrada, seguiam-se os 
choques nas partes íntimas da vítima.58

 Gustavo Maia complementa:

Aplica-se descargas elétricas em várias partes do corpo da vítima, 
preferencialmente em áreas como pênis ou vagina e ânus; testículos e 
ouvido; dedos e língua. Amarra-se um polo em uma das partes e coloca-se 
o segundo na outra. Diversos aparelhos são usados para aplicar os choques, 
que podem provocar convulsões. A aplicação intensa das descargas causou 
a morte de muitos presos políticos.59

 Próximo meio de tortura mencionado, de acordo com Gustavo Maia 
se chamava de cadeira do dragão. De acordo com o autor, se tratava de 
uma cadeira pesadíssima, na qual o preso era amarrado e recebia diversos 
choques elétricos. Na cadeira, existia uma trava, que empurrava as pernas do 
preso para trás, tendo o preso seus punhos amarrados à cadeira. Quando a 
cadeira era ligada, a corrente elétrica atingia todo corpo do preso causando 
dores extremas.60

 Mais um meio, que Paulo Evaristo Arns nos traz, era chamado de 
“geladeira”. Esse método consistia em colocar a pessoa nua, em um ambiente 
com dimensões mínimas e temperatura baixíssima, ou altíssima, conforme 
vontade do torturador. No mesmo local, aconteciam sons estridentes que 
davam a sensação de pressão intensa nos tímpanos, sons de sirene e todo 
tipo de barulho.61

 Os insetos e animais, segundo Paulo Evaristo Arns, eram bastante 
utilizados também. Existem relatos de pessoas que ficavam no escuro, 
sentados, sabendo que no mesmo ambiente, pequeno, havia uma jibóia de 
dois metros, sem ao menos poder enxergar onde a mesma estava. Em outros 
casos, a pessoa era deitada ao chão, nua, e um jacaré colocado sobre seu 
corpo. Também existem relatos de pessoas que tiveram baratas, lagartixas, 
aranhas e outros tipos de insetos introduzidos em diversas partes dos corpos 
das vítimas.62

58 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 35.
59 MAIA, De pau de arara a cadeira do dragão, Comissão da Verdade lista 20 métodos de tortura.
60 MAIA, De pau de arara a cadeira do dragão, Comissão da Verdade lista 20 métodos de tortura.
61 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 37.
62 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 39.
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3.2. Desaparecidos políticos

 Muitas pessoas desapareceram no período militar sem deixar 
vestígios. De acordo com Paulo Evaristo Arns, o fenômeno do desaparecimento 
de presos políticos tomou conta de muitos países na América Latina e das 
ditaduras militares que acompanharam o período, todos seguindo a Doutrina 
da Segurança Nacional. O grau de desaparecido político, acaba impedindo a 
aplicação dos dispositivos de defesa da liberdade pessoal e integridade da 
pessoa, sem mencionar o fato de que a família não pode dar o derradeiro fim 
e despedida ao desaparecido.63

 Daniel Arão Reis e Denise Rollemberg explicam, que em sua maior 
parte, os desaparecidos políticos lutaram durante a ditadura, fizeram parte 
de grupos revolucionários, e acabaram por serem levados aos porões da 
ditadura, onde foram torturados e muitos deles mortos pelos militares, que 
buscavam todo tipo de informação para dar fim a estes grupos.64

 Continuam explicando os autores:

O regime civil-militar instaurado em 1964 levou à morte 380 pessoas, 
entre as quais 147 desaparecidos, termo usado para se referir àqueles 
cujos corpos jamais foram entregues às famílias. Esse é o número, 
até o momento, registrado pela “Comissão de familiares de mortos e 
desaparecidos políticos”. O empenho das famílias no sentido de localizá-los 
e dar-lhes um túmulo é a tentativa de materializar um lugar para a ausência, 
é o combate contra o esquecimento e pela possibilidade de, enfim, elaborar 
o luto. Em 1969 e 1971, desapareciam os dois líderes revolucionários 
mais destacados que combateram a ditadura: Carlos Marighella e Carlos 
Lamarca, respectivamente. No centro de São Paulo e no interior do sertão 
da Bahia, caçados como bichos. Cão, Lobo, Leão, Tigre, Onça, Águia, nomes 
das equipes dos órgãos da repressão que perseguiram Lamarca e Zequinha, 
seu companheiro na guerrilha, na fuga, na morte.65

 Segundo Paulo Evaristo Arns, vários dos desaparecidos no período, 
de acordo com relatos, foram vistos em dependências militares e locais 
conhecidos por serem locais de tortura. O autor explica que nos processos 

63 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 260.
64 REIS, Daniel Arão; ROLLEMBERG, Denise. Conheça os desaparecidos políticos do Brasil. 16 
mar. 2012. Disponível em: <http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/conheca-
os-desaparecidos-politicos-do-brasil-2/>. Acesso em: 03 mar. 2015.
65 REIS; ROLLEMBERG, Conheça os desaparecidos políticos do Brasil.
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de desaparecimento e documentos apreendidos da época, não se encontram 
informações suficientes que pudessem levar ao local onde os corpos 
poderiam estar. A repressão fez seu papel de maneira meticulosa, afim de 
tentar ao máximo apagar todos os traços de seus atos.66

 O autor continua afirmando:

O único fato que se sabe sobre um desaparecido é que foi detido por 
organismos de segurança. O mais se baseia em hipóteses. A vítima 
quase certamente foi objeto de assassinato impune, sendo enterrada em 
cemitério clandestino, sob nome falso, geralmente à noite e na qualidade 
de indigente. No Brasil, existem cerca de 125 cidadãos desaparecidos 
por motivação política. Os movimentos de anistia e familiares lograram 
encontrar alguns deles, sempre enterrados sob falsas identidades, pela 
polícia.67

 Um dos casos mais famosos de desaparecidos políticos que até hoje 
estão sem explicação, é o do catarinense Paulo Stuart Wright. De acordo com 
Paulo Evaristo Arns, Paulo, que foi fundador da Ação Popular, e deputado 
pelo estado de Santa Catarina, fora sequestrado por militares, ao sair de um 
trem em São Paulo. Existem relatos de que fora visto nas dependências do 
DOI-CODI de São Paulo, onde certamente foi torturado.68

 James Pizarro relata o depoimento de uma sobrinha do desaparecido, 
onde conta, que no dia do desaparecimento, Paulo e um colega militante, 
estavam em um trem que ia de São Paulo para a cidade de Mauá. Em certo 
ponto da viagem, ambos notaram a presença de militares da repressão 
política e desceram, em pontos distintos, o companheiro primeiro e Paulo 
depois. O companheiro de Paulo fora preso em sua residência ao chegar ao 
local, foi agredido, despido e encaminhado ao DOI-CODI. Ao lá chegar, viu a 
blusa que Paulo usava no trem, no chão do local.69

66 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 261.
67 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 261.
68 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 265.
69 PIZARRO, James. Paulo Stuart Wright, catarinense torturado e morto. 04 set. 2013. 
Disponível em: <http://professorpizarro.blogspot.com.br/2013/09/paulo-stuart-wright-
catarinense.html>. Acesso em: 03 mar. 2015.
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 O mesmo autor continua:

Uma série de iniciativas foram tomadas visando a sua localização. A 
primeira providência no sentido dessa localização foi a ida do irmão, Jaime 
Nelson Wright, acompanhado de um Coronel, cujo nome é Teodoro Pupo, 
ao DOI-CODI, onde falaram com um Sargento, que demonstrava muito 
nervosismo. Após essa conversa com o sargento, este foi ver alguma coisa 
lá dentro, voltando meia hora depois, quando, então, informou que não 
havia ninguém com o nome de Paulo Stuart Wright.70

 O mistério sobre seu desaparecimento continua. Eduardo Guilherme 
de Moura Paegle traz a informação de que a partir da data de sua prisão, o 
irmão do mesmo, Jaime Wright, buscou incessantemente o corpo do preso. 
O mesmo afirma ter recebido três telefonemas onde afirmavam que seu 
irmão teria “caído” e também um bilhete recebido de um preso político, 
onde este, afirmara que ouvira, quando preso, o Comandante do II Exército, 
Coronel Alberto Ustra, afirmando que teria assassinado Paulo.71

3.3. Mortos pela ditadura (casos famosos)

 Um dos casos de mortos pela ditadura mais famosos de todos os 
tempos é o do ex-Deputado Federal Rubens Beirodt Paiva. Paulo Evaristo 
Arns, discorre que Paiva, fora defensor ferrenho do nacionalismo. Quando 
a ditadura militar foi implantada no país, Rubens teve seu mandato cassado 
e exilou-se fora do país. Em 1969, decidiu retornar ao país, onde voltou a 
exercer a engenharia.72

 O autor continua:

As 11 horas da manhã, numa chamada telefônica, uma pessoa havia lhe 
pedido o endereço, alegando desejar entregar-lhe uma correspondência 
que trazia do Chile. Meia hora mais tarde, sua casa foi brutalmente invadida 

70 PIZARRO, James. Paulo Stuart Wright, catarinense torturado e morto. 04 set. 2013. 
Disponível em: <http://professorpizarro.blogspot.com.br/2013/09/paulo-stuart-wright-
catarinense.html>. Acesso em: 03 mar. 2015.
71 PAEGLE, Eduardo Guilherme de Moura. A memória eclesiástica de Paulo Stuart Wright. 
In: ANPUH – XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, São Leopoldo, 2007. Disponível em: 
<http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.0051.pdf>. Acesso em: 
03 mar. 2015.
72 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 270.
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por seis pessoas, em trajes civis, todas armadas, que não se identificaram e 
o levaram preso. Guiando seu próprio automóvel e acompanhado por dois 
policiais, Rubens foi conduzido ao quartel da Polícia do Exército, na Rua 
Barão de Mesquita, onde funcionava o DOI-CODI do I Exército.73

 Além disso, Paulo Evaristo Arns explica que sua residência ficou 
ocupada por policiais, os quais não deixavam a família usar o telefone. 
Reviraram a casa, não encontraram documento algum que pudesse justificar a 
prisão ou as suspeitas e apreenderam apenas algumas agendas telefônicas.74 
Discorre ainda o autor:

No dia seguinte, sua esposa Maria Eunice Paiva e sua filha Eliana, então 
com 15 anos de idade, foram presas, encapuzadas e conduzidas ao DOI-
CODI I Exército, onde foram fotografadas, identificadas e separadas. A filha 
foi liberada 24 horas depois, tendo sido interrogada por três vezes nesse 
período. A esposa ficou detida 12 dias, sempre incomunicável, prestando 
depoimento diversas vezes, inclusive a noite.75

 Luciano Nascimento diz que a confirmação da morte de Rubens 
Paiva, veio com documentos encontrados no Arquivo Nacional. O documento, 
que foi redigido pelo Serviço Nacional de Inteligência, e era de caráter 
confidencial, informava o que aconteceu com Paiva da data de sua prisão até 
a data da morte. O autor indica que Rubens Paiva foi morto e que a versão 
dos militares era mentirosa.76

 Depoimentos recentes, com a abertura da Comissão Nacional da 
Verdade, trouxeram à tona, segundo Mário Magalhães, que Rubens Paiva 
teria sido morto nas dependências do DOI-CODI e posteriormente enterrado 
em uma praia, no Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro. Em 1973, fora 
exumado e desde então, o local de seus restos mortais seguem sendo um 
mistério.77

73 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 270.
74 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 270.
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76 NASCIMENTO, Luciano. Rubens Paiva morreu no DoI-CoDI. 04 fev. 2013. Disponível em: 
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 Outro caso famoso referente a mortes na ditadura, é o de Stuart 
Angel. De acordo com Fernando Gabeira, Stuart era filho de Norman Jones 
e de Zuleika Angel Jones, conhecida como Zuzu Angel. Stuart, fez parte do 
Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR-8.78 A autora Juliana Sada 
continua:

Stuart Angel Jones foi preso em maio de 1971 no local onde iria encontrar 
outro companheiro, Alex Polari. Ele foi levado para o Centro de Informação 
e Segurança da Aeronáutica. Os policiais queriam apenas uma informação: 
A localização de Lamarca. Diante da sua recusa em dar o paradeiro do 
companheiro o jovem sofreria uma brutal tortura.79

 Ainda, de acordo com Juliana Sada, relatos dão conta de que Stuart 
foi espancado no pau de arara. Após isso, teria sido amarrado em um carro 
e arrastado pelo pátio, de modo que sua pele foi sendo esfolada. E, por 
fim, o último ato, teria sido amarrá-lo com a boca aberta em um cano de 
descarga, que acelerava seguidamente, fazendo-o aspirar gases tóxicos, o 
que ocasionou a sua morte por asfixia.80

 Seu corpo, segundo relatos, de acordo com Christina Fontenelle 
teria sido enterrado em um cemitério, como indigente. Sua mãe buscou 
incessantemente pelo corpo e viria a falecer em um acidente anos depois, o 
qual, segundo relatos, teria sido perpetrado pela repressão.81

 Por fim, e não menos famoso, o caso do jornalista Wladimir 
Herzog. De acordo com Daelcio Freitas, Herzog, nascido na Iugoslávia, veio 
para o Brasil ainda pequeno e aqui naturalizou-se brasileiro, formando-se 
em Filosofia na USP.  Segundo consta, Herzog, no dia 24 de outubro de 
1975, dirigiu-se, por conta própria, ao DOI-CODI de São Paulo, afim de 

78 BICUDO, Acer. Fernando Gabeira e suas ideias. 05 jun. 2009. Disponível em: <http://www.
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prestar alguns esclarecimentos sobre sua suposta ligação com o Partido 
Comunista Brasileiro.82

 Celso Miranda afirma:

Vladimir acordou mais cedo que de costume no sábado, 25 de outubro de 
1975. Fez a barba, tomou banho e se despediu da mulher Clarice, ainda na 
cama, com um beijo. Ela quis se levantar e preparar o café, ele disse para 
não se preocupar, que no caminho pararia em um bar e tomaria café com 
leite. Vlado chegou ao número 1 030 da rua Tomás Carvalhal, no bairro do 
Paraíso, em São Paulo, perto das 9h. No prédio de muros altos guardados 
por sentinelas armados, onde funcionava o Destacamento de Operações 
Internas – Comando Operacional de Informações do 2º Exército, o DOI-
CODI, Vlado entrou pela porta da frente. Disse ao atendente seu nome 
completo, sua profissão e o número de seu RG. Informou que na noite 
anterior, por volta das 21h30, dois homens que se identificaram como 
agentes de segurança do Exército o tinham procurado na TV Cultura, onde 
trabalhava, e que, para não ser detido, se comprometera a se apresentar ali 
no dia seguinte. E assim o fizera. Depois disso se pôs a esperar, sentado em 
um dos bancos de madeira que margeavam o largo corredor que levava a 
uma porta fechada de aço e vidro. Minutos depois, quando foi levado para 
interrogatório, ele permanecia tranquilo.83

 A versão oficial da época, segundo Daelcio Freitas, foi de que Herzog 
teria se enforcado no cárcere, tendo inclusive uma foto famosa circulado 
nos jornais. Entretanto, alguns colegas jornalistas presos no mesmo local, 
atestaram que Herzog foi morto sob tortura.84

 O autor continua: 

Segundo a versão oficial da época, ele teria se enforcado com o cinto do 
macacão de presidiário. Porém, de acordo com os testemunhos de Jorge 
Benigno Jathay Duque Estrada e Rodolfo Konder, jornalistas presos na 
mesma época no DOI/CODI, Vladimir foi assassinado sob torturas. Como 
Herzog era judeu, o Shevra Kadish (comitê funerário judaico) recebeu o 

82 FREITAS, Daelcio. Jornalista morto pelo regime militar: Vladimir Herzog. Disponível em: 
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corpo e, ao prepará-lo para o funeral, o rabino percebeu que havia marcas 
de tortura no corpo do jornalista, prova de que o suicídio tinha sido forjado.85

 O mesmo Daelcio Freitas, afirma que em 1978, o legista que assinou 
o laudo necroscópico de Herzog, afirmou ter feito sem examinar ou ver o 
corpo do jornalista.86 E continua:

A morte de Herzog foi um marco na ditadura militar (1964-1985). O triste 
episódio paralisou as redações de todos os jornais, rádios, televisões e 
revistas de São Paulo. Os donos dos veículos de comunicação fizeram um 
acordo com os jornalistas. Todos trabalhariam apenas uma hora, para que 
os jornais e revistas não deixassem de circular, e as emissoras de rádio e 
televisão continuassem com suas programações. Em 1996, a Comissão 
Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu que Herzog foi assassinado 
e decidiu conceder uma indenização para sua família.87

Mais um triste caso de atrocidade cometida no período militar. 

4. Legislação referente

 Existem diferenças, bem como muito da legislação vigente a época 
do militarismo ainda estão presentes em nosso ordenamento. Paulo Evaristo 
Arns explica como eram executadas as leis e códigos da Justiça Militar e 
traçar um comparativo sobre como era, e como é hoje, desvendando assim 
as inúmeras Comissões e maneiras de fazer direito na época e atualmente.88

3.1 LEGISLAÇÃO NO PERÍODO DA DITADURA

 Segundo Paulo Evaristo Arns:

Logo em abril de 1964, foram criadas as Comissões Gerais de Investigação 
(CGI), chefiadas a nível nacional, pelo general Taurino de Rezende, que 
centralizaram as centenas de inquéritos policiais (formados em repartições 
da polícia) e inquéritos policiais-militares (IPMs, formados em unidades 
militares) abertos para apurar os “atos de subversão” que teriam sido 
praticados por alguns milhares de cidadãos em todo o país.89

85 FREITAS, Jornalista morto pelo regime militar: Vladimir Herzog.
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89 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p. p. 169.
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 As normas eram alteradas para sempre beneficiar os militares. Paulo 
Evaristo Arns explica que de 64 até outubro de 65, aqueles que sofriam com 
a repressão, ainda tinham o alento de buscar a justiça comum, o Supremo 
Tribunal Federal. O autor destaca que neste período, o STF, ainda proferia 
decisões que iam de encontro aos militares, buscando respeitar as garantias 
da Constituição de 1946. Este fato foi suficiente para que inúmeros IPMs não 
tenham atingido a esfera judicial. Isso foi alterado em 1965, quando fora 
impetrado o Ato Institucional nº 2, o qual centralizava as decisões referentes 
à crimes contra a segurança nacional, na mão dos militares.90

 Segue o autor:

Assim uma pessoa que era acusada de ser integrante de um grupo político 
considerado subversivo que, na sua militância, usava identidade falsa e que, 
ao ser presa, guardava material de propaganda da organização, muitas vezes 
acabava sendo condenado pelos três fatos: integrar partido clandestino, uso 
de documentos falsos e posse de material subversivo. Tudo isso acontecia 
em desrespeito à norma legal que determina a unidade do processo, por 
conexão dos feitos. Em outras palavras, os processos muitas vezes foram 
desmembrados para que a condenação fosse mais rigorosa.91

 Dá seguimento o autor:

A formação dos inquéritos policiais de presos políticos era, a partir de 
1969, dividida em duas partes: a fase dos DOI-CODIS ou dos organismos de 
segurança das Forças Armadas; e a do cartório, em que os presos passavam 
à disposição dos DOPS ou da Polícia Federal, encarregados de “formalizar” 
os inquéritos. Na primeira fase, a incomunicabilidade e os maus tratos físicos 
e mentais eram a tônica dos chamados “interrogatórios preliminares”. Na 
maioria das vezes, nem mesmo a Justiça Militar era comunicada sobre as 
detenções efetuadas pelos órgãos de segurança. E, nas poucas vezes em 
que isso era feito, a data indicada não correspondia ao verdadeiro dia da 
prisão.92

 Em 1968, conforme afirma Paulo Evaristo Arns, com a promulgação 
do AI-5, o habeas corpus, foi retirado do ordenamento jurídico, quando se 
tratava de crimes contra a segurança nacional.93

90 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 169.
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 Continua Paulo Evaristo Arns: 

Sem direito a habeas corpus, sem comunicação de prisão, sem prazo para 
conclusão do inquérito, o preso ficava absolutamente indefeso nos órgãos 
de segurança, desde o dia em que fora sequestrado e até quando passasse 
à Justiça Militar. Indefeso e incomunicável era obrigado a confessar aquilo 
que os seus interrogadores queriam, depois de longas sessões de tortura. 
Obtidas as confissões, os inquéritos eram “legalizados” e as prisões 
comunicadas.

 Após estes atos, vinha a fase judicial plenamente dita, com a 
denúncia. Conforme as palavras de Paulo Evaristo Arns, infrações a Lei de 
Segurança Nacional, o inquérito era remetido ao procurador militar que 
proferia a denúncia. Após a denúncia, o acusado sofria interrogatório do 
Conselho de Justiça. Neste Conselho, muitas vezes o acusado era interrogado 
pelos mesmos membros que já havia os torturado.94

 A sentença, segundo Paulo Evaristo Arns era dada pelos integrantes 
do Conselho de Justiça. Estes, na posse, prestavam juramento garantindo 
imparcialidade. Logicamente, essa imparcialidade passava longe da prática. 
Como os processos eram desde o início, marcados por coação, violência, 
tortura e os mais diversos atos subversivos, não é difícil imaginar que as 
sentenças seguissem o mesmo rito, sempre beirando o absurdo.95 Paulo 
Evaristo Arns prossegue:

A legislação confere poderes extremados aos Conselhos de Justiça Militar, 
que, desde 1969, podem dar ao fato julgado “definição jurídica diversa da 
que constar na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave”, 
bastando, para tanto, que em alegações finais, o Ministério Público haja se 
manifestado sobre os mesmos fatos. Isso permite que os Tribunais Militares 
lavrem sentenças marcadas pela ausência de fundamentação e por forte 
conteúdo ideológico a presumir a culpa dos réus. Dessa forma, muitos 
foram os processos em que as sentenças se apoiavam exclusivamente no 
inquérito, concluindo pela culpa do acusado em evidente contradição com 
a prova produzida nos autos. A legislação exige a análise de determinadas 
circunstâncias – agravantes ou atenuantes – que devem ser levados em 
consideração no cálculo do quantum da condenação: a gravidade do crime 
praticado, a personalidade do réu, a intensidade do dolo, o grau de culpa, a 

94 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 178.
95 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 186.
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extensão do dano, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do 
réu e o seu comportamento processual.96

 Fica claro assim, conforme Paulo Evaristo Arns diz, que os julgamentos 
desprezavam as leis, eram arbitrários e quase sempre decidiam em favor dos 
interesses da repressão.97

4.1.1. A lei de anistia

 Após anos de sofrimento, subversão e arbitrariedade com relação 
aos direitos individuais, em 1979, de acordo com Aline Albuquerque Ferreira, 
era promulgada a Lei de Anistia. No ato de sua promulgação, o Congresso 
Nacional encontrava-se lotado e, era vontade do Governo, que fosse assim, 
pois a lei alcançava vítimas e opressores, excluindo todos os crimes praticados 
nos anos da ditadura.98

 O governo de João Baptista Figueiredo, conforme afirma Tiago Ferreira 
da Silva, apesar de ainda nos anos de ditadura, adotou um tom mais conciliatório 
com os contrários ao regime. Os intelectuais do período acreditavam que o 
Brasil estava rumando para a volta da democracia, justamente pelo governo 
vigente a época, estar tendo postura mais maleável.99

 O 1º artigo da Lei, segundo Aline Albuquerque Ferreira, deixava 
claro que era concedida a anistia, a todos que durante os anos de 61 a 79, 
tivesse cometido crimes políticos, eleitorais e os que tiveram seus direitos 
políticos suspensos.100

 Camila Vivenci Fernandes diz:

A promulgação da lei brasileira de anistia se deu ainda na vigência do 
regime militar, no o governo Figueiredo. Visando acelerar a abertura 

96 ARNS, Brasil: nunca mais, p. 186.
97 ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: nunca mais. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 312 p p. 186.
98 FERREIRA, Aline Albuquerque. A Lei de Anistia e a tortura: impunidade ou igualdade? 24 
nov. 2009. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5298/A-Lei-de-
Anistia-e-a-tortura-impunidade-ou-igualdade>. Acesso em: 06 mar. 2015.
99 SILVA, Tiago Ferreira da. Lei da Anistia. Disponível em: <http://www.infoescola.com/
historia-do-brasil/lei-da-anistia/>. Acesso em: 06 mar. 2015.
100 FERREIRA, A Lei de Anistia e a tortura: impunidade ou igualdade?
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política brasileira, a Lei n. 6.683 de 1979 extinguiu a punibilidade dos 
crimes políticos ou conexos perpetrados entre 02 de setembro de 1961 e 
15 de agosto de 1979. A chamada Lei de Anistia brasileira objetivava, no 
discurso, trazer novamente à vida política aqueles que foram perseguidos 
pelo regime militar, como os presos políticos e exilados.101

 Fica claro que a lei, extinguiu os crimes e atrocidades referentes 
ao período, o que motiva discussões e descontentamentos. Segundo Aline 
Albuquerque Ferreira, a Ordem dos Advogados do Brasil, já protocolou no 
Supremo, uma ADPF, questionando veementemente a concessão da anistia 
aos militares torturadores.102

 Tiago Ferreira da Silva, afirma que, após vários anos de sua 
promulgação, hoje existe uma grande discussão sobre ser justo ou não, a lei 
ter beneficiado torturadores durante o regime militar.103

 A autora Aline Albuquerque Ferreira, detalha:

O primeiro posicionamento é o da Ordem dos Advogados do Brasil que 
entende ser impossível a aplicação da anistia aos militares que praticaram 
atos de tortura. Dentre os diversos argumentos suscitados pela OAB na 
ADPF, alega-se que os crimes cometidos pelos militares naquela época 
não eram crimes políticos e sim crimes comuns. De forma que a tortura 
jamais poderia ter conexão com crimes políticos ou ser considerada como 
tal. Argumentam, ainda, que embora não expresso explicitamente na Lei 
6.683/79, a tortura, homicídio e estupro configurariam um terrorismo de 
Estado, de modo que por ser uma lei recíproca – concedida a todos – o 
disposto no parágrafo 2º do artigo 1º (“Excetuam-se dos benefícios da 
anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, 
assalto, sequestro e atentado pessoal”) aplicar-se-ia também aos agentes 
da repressão e não somente aos opositores do regime.104

101 FERNANDES, Camila Vivenci. Leis de Anistia: aspectos teóricos e as experiências de 
Argentina, Uruguai e Brasil. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 75, abr. 2010. Disponível 
em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=7637&revista_ caderno=19>. Acesso em: 06 mar. 2015.
102 FERREIRA, Aline Albuquerque. A Lei de Anistia e a tortura: impunidade ou igualdade? 
24 nov. 2009. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5298/A-Lei-de-
Anistia-e-a-tortura-impunidade-ou-igualdade>. Acesso em: 06 mar. 2015.
103 SILVA, Tiago Ferreira da. Lei da Anistia. Disponível em: <http://www.infoescola.com/
historia-do-brasil/lei-da-anistia/>. Acesso em: 06 mar. 2015.
104 FERREIRA, A Lei de Anistia e a tortura: impunidade ou igualdade?
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Por outro lado, a autora Aline Albuquerque Ferreira, traz o parecer da Advocacia 
Geral da União, que afirma, a Lei de Anistia não ter caráter de exceção com 
relação aos crimes, sendo ampla, irrestrita e geral, estendendo seu efeito 
aos acusados de tortura. Contudo, explica, o segundo posicionamento é o 
mais correto, já que a Lei de Anistia apenas se refere a terrorismo, e este, 
não pode incluir crimes que não estejam especificados em lei, pois não há 
regulamentação específica discriminando o que é terrorismo.105

4.2. Crimes hediondos e de tortura equiparados

 Crimes hediondos, de acordo com Ricardo Farabulini, são aqueles 
mais repugnantes aos olhos humanos, cometidos com crueldade.106 Cita o 
autor como crimes hediondos:

Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado 
(art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V); Latrocínio (art. 157, § 3º); Extorsão 
qualificada pela morte (art. 158, § 2º); Extorsão mediante sequestro e na 
forma qualificada (art. 159, caput e §§ 1º, 2º e 3º); Estupro (art. 213 e sua 
combinação com o artigo 233, caput e parágrafo único); Atentado violento 
ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 233, caput e parágrafo 
único); Epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1º), bem como 
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a 
fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput, e § 1º, § 1º A e § 1º B).107

 A Constituição de 1988 traz em seu corpo aspectos com relação a 
tortura. De acordo com Jaqueline Gerônimo de Amorim Andrade, apesar da 
citação no corpo da lei, o legislador não definiu o que é a prática de tortura.108

105 FERREIRA, A Lei de Anistia e a tortura: impunidade ou igualdade?
106 FARABULINI, Ricardo. Crimes hediondos: breves considerações sobre a Lei 8.072/90. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, VII, n. 19, nov. 2004. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/ index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4847>. Acesso em: 
06 mar. 2015.
107 FARABULINI, Ricardo. Crimes hediondos: breves considerações sobre a Lei 8.072/90. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, VII, n. 19, nov. 2004. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/ index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4847>. Acesso em: 
06 mar. 2015.
108 ANDRADE, Jaqueline Gerônimo de Amorim. Crime de tortura: tipificação no ordenamento 
jurídico brasileiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3.804, 30 nov. 2013. Disponível 
em: <http://jus.com.br/artigos/26019/crime-de-tortura-tipificacao-no-ordenamento-
juridico-brasileiro>. Acesso em: 06 mar. 2015.
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 Jaqueline Gerônimo de Amorim Andrade continua:

O seu art. 5º, III, assegura que “ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante”. Nossa Lei Maior também prevê no 
seu art. 5º, XLIX, que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física 
e moral”. Além disso, ela também dispõe, em seu art. 5º, XLIII, que a tortura 
compõe o rol dos crimes mais graves no Brasil, sendo por isso inafiançável 
e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-lo, omitirem-se.109

 Em 1991, o Brasil aderiu segundo Jaqueline Gerônimo de Amorim 
Andrade: 

À Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes firmada pela ONU. Nosso país também é 
signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Pacto 
Internacional para a Defesa de Direitos Civis e Políticos, da Convenção 
Interamericana Para Prevenir e Punir a Tortura e da Convenção Americana 
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o que o condiciona 
internacionalmente a prevenir e punir a prática da tortura.110

 Mesmo com o Brasil sendo signatário dessas Convenções, nosso 
ordenamento ainda carecia de tipificação, de acordo com Jaqueline 
Gerônimo de Amorim Andrade, com relação à tortura. A Lei 8.072/90 
equiparou o crime de tortura aos crimes hediondos, juntamente com o 
tráfico de entorpecentes e o terrorismo. Finalmente em abril de 1997, veio a 
Lei de Tortura, Lei 9.455.111

 Essa Lei, de acordo com Jaqueline Gerônimo de Amorim Andrade diz:

Constitui crime de tortura: I – constranger alguém com emprego de 
violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e 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 

109 ANDRADE, Crime de tortura: tipificação no ordenamento jurídico brasileiro.
110 ANDRADE, Crime de tortura: tipificação no ordenamento jurídico brasileiro.
111 ANDRADE, Jaqueline Gerônimo de Amorim. Crime de tortura: tipificação no ordenamento 
jurídico brasileiro. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3.804, 30 nov. 2013. Disponível 
em: <http://jus.com.br/artigos/26019/crime-de-tortura-tipificacao-no-ordenamento-
juridico-brasileiro>. Acesso em: 06 mar. 2015.
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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.112

 Vale ressaltar ainda, conforme Erick Micheletti Felicio, que a 
conceituação da tortura como crime comum, pela Lei de 1997, é alvo de 
severas críticas e seria inconstitucional, pois fere tratados os quais o Brasil 
é signatário. A Lei 9.455 não define crime de tortura como próprio, mas sim 
como um crime que qualquer pessoa pode praticar. Os tratados internacionais 
tratam o crime de tortura como próprio, cometidos por funcionários ou 
empregados públicos, o que torna a definição brasileira, inconstitucional, 
haja vista que tratados internacionais de direitos humanos são acolhidos 
como normas constitucionais no nosso ordenamento.113

 Por outro lado, Uélton Santos Silva, nos traz a definição de que a 
nossa definição, difere da ideologia pregada pela ONU e pela OEA, as quais 
consideram tortura somente cometida por agentes do Estado. De fato, a Lei 
9.455/97, traz em seu texto legal, crime de tortura como crime próprio.114

 Vejamos o que diz a referida 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.

112 ANDRADE, Crime de tortura: tipificação no ordenamento jurídico brasileiro.
 ANDRADE, Crime de tortura: tipificação no ordenamento jurídico brasileiro.
113 FELICIO, Erick Micheletti. Crime de tortura e a ilusória inconstitucionalidade da Lei 9.455/97. 
Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 37, 1 dez. 1999. Disponível em: <http://jus.com.
br/artigos/1000/crime-de-tortura-e-a-ilusoria-inconstitucionalidade-da-lei-9455-97>. Acesso 
em: 06 mar. 2015.
114 SILVA, Uélton Santos. Considerações sobre o crime de tortura. Disponível em: <http://www.
buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/12476-12477-1-PB.htm>. Acesso em: 07 abr. 2015.
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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.115

 Assim sendo, de acordo com o autor Uélton Santos Silva, temos 
duas leituras distintas. Enquanto o inciso I trata-se de crime comum, o inciso 
II trata-se claramente de crime próprio.116

 Erick Micheletti Felicio diz:

O conceito de tortura, como crime próprio, já faz parte do ordenamento 
jurídico brasileiro, em grau constitucional. É evidente que tal conceito 
não dispensa, por respeito ao princípio da reserva legal também de nível 
constitucional, da intermediação do legislador infraconstitucional para 
efeito de sua configuração típica. Mas esse legislador não poderá, sem 
lesionar norma de caráter constitucional, construir um tipo de tortura que 
não leve em conta o conceito já aprovado em convenções internacionais. 
Assim, lei ordinária que desfigure a tortura de forma a torná-la um delito 
comum e não próprio, está eivada de manifesta inconstitucionalidade.117

 De acordo com Ricardo Freire Vasconcellos:

Tortura é a imposição de dor física ou psicológica apenas por prazer, crueldade. 
Como pode ser entendida também como uma forma de intimidação, ou 
meio utilizado para obtenção de uma confissão ou alguma informação 
importante. O que, não necessariamente, é elemento do tipo penal para 
sua caracterização. É delito imprescritível. Inafiançável, não sujeito a graça e 
anistia como dispõe o Artigo 5º inciso XLIII da Constituição Federal.
A tortura também está incursa no Artigo 2º, I e II, da lei de crimes 
Hediondos da qual acresceu-se ser a tortura vedada a concessão de indulto. 
(observação Tortura é delito grave, mas não é crime hediondo). É delito 
equiparado a crime hediondo.118

115 SILVA, Uélton Santos. Considerações sobre o crime de tortura. Disponível em: <http://www.
buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/12476-12477-1-PB.htm>. Acesso em: 07 abr. 2015.
116 SILVA, Considerações sobre o crime de tortura.
117 FELICIO, Erick Micheletti. Crime de tortura e a ilusória inconstitucionalidade da Lei 9.455/97. 
Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 37, 1 dez. 1999. Disponível em: <http://jus.com.
br/artigos/1000/crime-de-tortura-e-a-ilusoria-inconstitucionalidade-da-lei-9455-97>. Acesso 
em: 06 mar. 2015.
118 VASCONCELLOS, Ricardo Freire. Estudo Penal – Crime de Tortura – Lei 9.455/97. 17 abr. 
2013. Disponível em: <http://www3.portaleducacao.com.br/direito/artigos/44288/estudo-
penal-crime-de-tortura-lei-9455-97#!1>. Acesso em: 07 abr. 2015.
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 Ricardo Freire Vasconcellos, prossegue diferenciando tortura e 
maus tratos. Segundo ele, na tortura, o dolo é especificamente empregado 
para causar sofrimento, não fazendo diferença o fim ou meio praticado. Nos 
maus tratos, a ideia é uma espécie de correção disciplinar abusiva. Nesse, 
não há o ato por prazer, mas sim uma correção.119

 Por fim, Eduardo Luiz Santos Cabette, afirma que nos crimes de 
tortura, o bem tutelado não pode ser somente a liberdade e a integridade 
física e moral, mas sim deve ser feita uma análise pormenorizada de cada 
caso. Assim, o autor alega que a doutrina, não majora o fato, de modo que 
a doutrina não acusa uma definição distinta e adequada do bem jurídico 
protegido no caso dos crimes de tortura.120

4.3. A comissão da verdade

 Buscar a verdade e fatos escondidos. Esse é o objetivo da Comissão. 
Segundo Ives Gandra Martins, o principal objetivo da Comissão Nacional 
da Verdade, seria o resgate de 42 anos de história da política do Brasil, 
detectando os casos de tortura cometidos durante o regime militar.121 Marcus 
Vinicius, traz a ideia de que:

A Comissão da Verdade, cujos integrantes tomaram posse, com o prazo de 
dois anos para concluir seus trabalhos, possui a estadista missão de trazer à 
tona relevantes fatos ocorridos durante a ditadura militar, dando concretude 
à lógica segundo a qual o maior antídoto contra regimes autoritários é o 
não perecimento da memória sobre os horrores de que eles são capazes.122

 Segundo Marlon Alberto Weichert, a criação da Comissão poderia 
ser feita por decreto presidencial, mas não foi o que ocorreu. Em 2009, o 

119 VASCONCELLOS, Ricardo Freire. Estudo Penal – Crime de Tortura – Lei 9.455/97. 17 abr. 
2013. Disponível em: <http://www3.portaleducacao.com.br/direito/artigos/44288/estudo-
penal-crime-de-tortura-lei-9455-97#!1>. Acesso em: 07 abr. 2015.
120 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Bem jurídico tutelado pelos crimes de tortura. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 83, dez 2010. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.
br/site/ index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8683>. Acesso em: 07 abr. 2015.
121 MARTINS, Ives Gandra. A Comissão da Verdade e a verdade histórica. 26 maio 2012. 
Disponível em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-comissao-da-verdade-e-a-
verdade-historica-imp-,878143>. Acesso em: 06 mar. 2015.
122 VINICIUS, Marcus. A Comissão da Verdade como obra de Estado. 18 maio 2012. Disponível 
em: <http://www.oab.org.br/noticia/23902/artigo-marcus-vinicius-a-comissao-da-verdade-
como-obra-de-estado>. Acesso em: 06 mar. 2015.
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governo enviou um Projeto de Lei ao Congresso, que visava a criação da 
Comissão. Em 2011, a Lei 12.528 foi promulgada, criando a Comissão e 
dando a esta, autonomia para examinar e esclarecer as violações de direitos 
humanos ocorridas de 1946 a 1988.123

 O autor continua:

A Comissão, portanto, tem três finalidades principais: (a) promover o direito 
à memória, (b) efetivar a verdade histórica e (c) promover a reconciliação 
nacional. De acordo com a essência do papel de uma Comissão da Verdade 
e os contornos constitucionais, a lei não atribuiu à Comissão brasileira a 
tarefa jurisdicional ou persecutória (art. 4º, § 4º), atividade que somente 
pode ser realizada judicialmente, por iniciativa do Ministério Público 
(Constituição Federal, art. 129, I).124

 Marlon Alberto Weichert, diz que a função da reconciliação nacional 
deve ser motivo de destaque, pelo fato de que essa visa restabelecer 
vínculos entre vítimas, sociedade e o Estado. A ideia, é de que ao final do 
processo, quando a verdade aparecer, as vítimas possam voltar a acreditar 
nas autoridades e para isso, seria fundamental a verdade integral, bem como 
a punição dos envolvidos em crimes contra direitos humanos.125

 Uma crítica feita, por Ives Gandra Martins é de que, nenhum 
historiador faz parte da Comissão. Segundo o autor, um profissional dessa 
área seria fundamental, para atestar cientificamente e historicamente a 
verdade, sem esconder nada. Ives Gandra Martins diz que pessoas comuns, 
não historiadores, terão a árdua missão de contar a história.126

Ives Gandra Martins prossegue:

O terceiro reparo é que alguns de seus membros pretendem que a verdade 
seja seletiva. Tortura praticada por guerrilheiro não será apurada, só a que 
tenha sido levada a efeito por militares e agentes públicos. O que vale dizer: 
lança-se a imparcialidade para o espaço, dando a impressão que guerrilheiro, 
quando tortura, pratica um ato sagrado; já os militares um ato demoníaco.127

123 WEICHERT, Marlon Alberto. A Comissão Nacional da Verdade. Disponível em: <http://www.
nucleomemoria.org.br/imagens/banco/files/Comissao%20Nacional%20da%20Verdade.pdf>. 
Acesso em: 06 mar. 2015.
124 WEICHERT, A Comissão Nacional da Verdade.
125 WEICHERT, A Comissão Nacional da Verdade.
126 MARTINS, Ives Gandra. A Comissão da Verdade e a verdade histórica. 26 maio 2012. 
Disponível em: <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-comissao-da-verdade-e-a-
verdade-historica-imp-,878143>. Acesso em: 06 mar. 2015.
127 MARTINS, A Comissão da Verdade e a verdade histórica.
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 Vale destacar, conforme Marlon Alberto Weichert, que a Comissão, 
mesmo tendo como principal objetivo, buscar a verdade sobre as atrocidades 
cometidas, também cumpre o papel de manter a memória das vítimas e 
também, auxiliar a reparação das mesmas.128

 O autor afirma:

Uma análise da Lei nº 12.528/11 permite verificar que o legislador brasileiro 
instituiu a Comissão Nacional da Verdade em sintonia com essa visão. A 
norma legal lhe atribuiu objetivos bem amplos, os quais permitirão que 
desenvolva atividades de variada natureza, notadamente: (a) atividades 
investigativas, (b) atividades humanitárias, (c) atividades de integração e 
(d) atividades prospectivas.129

 Recentemente foi apresentado um relatório sobre as investigações 
da Comissão. O mesmo foi alvo de muitas críticas, tanto de militares quanto 
de civis. Segundo Reinaldo Azevedo, o texto, omite crimes, exclui pessoas da 
lista de mortos e propõe a revisão da Lei da Anistia. São 29 recomendações 
feitas pelo relatório. O autor lembra, fato já mencionado neste trabalho, que 
o Supremo já definiu que a Lei de Anistia tem sua validade, tratando dessa 
maneira, o texto do relatório como uma farsa.130

 Segundo Marlon Alberto Weichert, o Estado brasileiro ainda precisa 
apurar melhor as graves violações dos direitos humanos. A Comissão 
Nacional da Verdade é a esperança de que isso ocorra. O autor afirma, que 
enquanto isso não for devidamente esclarecido, o Brasil ainda estará vivendo 
o período de transição entre ditadura e democracia.131

 E, por fim, Ives Gandra Martins afirma, que espera que no futuro, 
historiadores contarão com imparcialidade os atos ocorridos no passado.132

128 WEICHERT, A Comissão Nacional da Verdade.
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5. Conclusão

 Diante de todos os fatos expostos por esta pesquisa, chega-se a 
conclusão que apesar de um triste período da história do Brasil, o mesmo 
tem sua importância e a memória destes anos não pode ficar esquecida. 
A presente pesquisa crê ter atingido os objetivos propostos, tratando com 
extrema importância toda temática referente. 

 O período histórico teve a devida importância, bem como a 
discussão entre legislação na época e legislação atual. Buscou-se fazer uma 
linha do tempo com o tema atravessando gerações e épocas. Os jovens de 
hoje, principalmente aqueles que nasceram no período pós ditadura, ouvem 
falar, mas poucos têm ciência do que realmente ocorreu e tomam como 
verdade, diversas informações que nem sempre estão de acordo.

 Fato é que os militares, durante todo tempo que ficaram no poder, 
se utilizar de meios arbitrários e acima da lei, para buscar os objetivos 
propostos. Tendo passado mais de 20 anos do lado mais sombrio da história 
do país, o Brasil tenta esquecer o período mais sombrio de sua vida como 
nação, o tempo em que o direito de ir e vir estava condenado e a liberdade 
ameaçada.

 Ressaltado ficou, que o tema além de polêmico, ainda não se 
encontra plenamente definido. Ainda existem diversas ramificações e 
vertentes quando o tema é tortura, bem como decisões diferentes. 

 Engana-se também, quem pensa que a tortura esta erradicada. 
Vivemos infelizmente em um país que abusa da situação, nos campos de 
trabalhos forçados, nas autoridades que abusam dos seus poderes e em 
diversos setores da nossa sociedade. A tortura e o tema referente a ela, 
estão impregnados no nosso cotidiano.

 Com o trabalho, o assunto permanece vivo e incentiva, que a 
discussão, sobre mandos e desmandos, cometidos no passado e no presente 
permaneçam vivos. História e Direito. Ramos eternamente ligados e os quais 
foram devidamente discutidos e apresentados. Que os crimes de tortura 
cometidos no passado não caiam no esquecimento, que os autores sejam 
punidos e que no futuro, os mesmos sejam julgados com todo rigor que 
merecem.
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