
  

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE  

153ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 

 

PRESIDENTE 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

 

06/02/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2015

www.verdadeaberta.org



1 
 

 
 

COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

06/02/2015 

 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, 153ª audiência pública, 6 de fevereiro de 2015, auditório Paulo Kobayashi.  

Está instalada a 153ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, no dia 6 de fevereiro, às 14h00, no auditório Paulo Kobayashi, para a discussão sobre 

a pesquisa: “Julgando a tortura: análise da jurisprudência nos Tribunais de Justiça do Brasil no 

período entre 2005 e 2010”. Realizada numa parceria pela Conectas, IBCCRIM, Pastoral Carcerária, 

Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da USP e ACAT Brasil.  

Esta Mesa é composta... Chegou na hora, vem para a Mesa para a gente já... Amelinha Teles, 

Comissão Estadual da Verdade e Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. A Sheila de 

Carvalho, advogada da Conectas. A Nathércia... 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Nathércia Magnani. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Magnani. Você é do... 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Eu sou pesquisadora. Da pesquisa. (Risos.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A pesquisadora, a própria pesquisadora.  

Depois... Aí vocês dois falem o nome e se identifiquem, por favor.   

 

O SR. FÁBIO SIMAS – Fábio Simas, Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura do Rio de Janeiro. 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS FILHO – Eu sou José, da Associação para a Prevenção da Tortura 

e ajudei a desenhar o projeto dessa pesquisa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da Pastoral Carcerária, não é? 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS FILHO – Não. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2015

www.verdadeaberta.org



2 
 

 
 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não? Então tá bom. José. Fala o seu 

nome completo, José, por favor. 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS FILHO – José de Jesus Filho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Opa! Esse é de Jesus, hein? É filho de 

Jesus, hein? Brincadeira. Não é mole. Brambilla, está dando para ouvir aí? Então tá bom. Vamos 

começar? Vamos pedir para a Amelinha Teles fazer a abertura pela Comissão da Verdade. E como a 

grande Amelinha Teles, embora pequenininha.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde. Boa tarde a todos os integrantes e todas as 

integrantes da Mesa, ao Plenário. Eu acho que é com grande satisfação que nós apresentamos a 

pesquisa feita por todas essas organizações, e principalmente a Conectas. E nós temos uma integrante 

aqui da Comissão, que hoje trabalha conosco, que é a Maria Carolina Bissoto, que integrou essa 

pesquisa, que fez parte da pesquisa. Foi, inclusive, a que nos apresentou de imediato a importância e 

o lançamento do resultado. Então, eu acho que nós vamos ter uma tarde muito proveitosa, porque nós 

vamos estar ouvindo os dados, os resultados dessa pesquisa, que é uma forma de dar visibilidade para 

o problema da tortura e buscar enfrentar a questão. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E 

vamos tocar a audiência. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, a advogada Sheila de 

Carvalho, que vai fazer a introdução do trabalho da pesquisa. Ela e a Nathércia. Com a palavra, Sheila. 

 

A SRA. SHEILA DE CARVALHO – Obrigada deputado. Eu sou a Sheila, sou advogada da 

Conectas. Estamos muito felizes de estar aqui hoje, no mais, nesse momento simbólico de 

apresentação da pesquisa. Esse é o segundo ciclo do “O Estado da dor: a realidade da tortura no 

Brasil”. Essa é a segunda apresentação que a gente está fazendo da pesquisa “Julgando a tortura: 

análise da jurisprudência nos Tribunais de Justiça do Brasil”. Eu gostaria de agradecer ao Deputado 

Adriano Diogo pela abertura das portas da Assembleia Estadual de São Paulo, para a apresentação 

dessa pesquisa. Esse que é um dos maiores defensores dos direitos humanos que a gente tem no país, 

uma pessoa tão diferenciada, que sempre lutou pela consolidação dos direitos fundamentais da 

democracia. Eu estou muito feliz de estar compartilhando esta Mesa com pessoas tão emblemáticas, 

como a Amelinha, uma pessoa que dispensa apresentações. Mulher, guerreira e uma extrema 
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combatente da tortura no país até hoje, que tem uma importância incrível para a história brasileira. A 

Nathércia, uma das idealizadoras e pesquisadoras da pesquisa. E o José, que também é um dos 

maiores especialistas de tortura no país, e também um dos idealizadores da pesquisa. E o Fábio Simas, 

que nos honrou com a presença, de vir até São Paulo e participar agora, neste momento, da 

apresentação dessa pesquisa.  

Enfim, como o Deputado Adriano Diogo disse, essa pesquisa foi realizada em parceria entre 

a Conectas, a Pastoral Carcerária, o IBCCRIM, o NEV da USP, e o ACAT Brasil. E eu preciso 

ressaltar que a primeira motivação que nos levou a desenvolver essa pesquisa foi a ausência de dados. 

Hoje a gente tem poucos dados em relação ao tema da tortura. E é um tema extremamente 

fundamental, com poucos dados produzidos. Então, a gente entende que a produção seria essencial. 

A produção de dados seria essencial para qualquer tipo de formulação de política pública. Enfim, as 

entidades, se valendo dessa percepção, elas tentaram ver de que forma a gente conseguiria preencher 

essa lacuna.  

Então, a primeira coisa que a gente tentou, foi tentar compreender como o sistema de Justiça, 

hoje, atua nesses casos. Então, por isso, a gente analisou as decisões de segunda instância e buscamos 

os acórdãos de todos os tribunais do Brasil, de todos os tribunais, para tentar ver como o sistema de 

Justiça, em especial o Judiciário, lida com a questão da tortura.  

Foi uma pesquisa de muito fôlego porque, no caso, a gente avaliou todos os acórdãos no 

período de tempo determinado que a gente estabeleceu, que foram cinco anos, entre 2005 e 2010. 

Desse total, a gente conseguiu analisar 500 acórdãos, o que já nos puxa a primeira problemática da 

pesquisa. Pelas nossas experiências dentro do sistema prisional, pela experiência das antecidades,  

esse número nos parece muito pequeno frente ao número de denúncias de tortura que chegam ao 

nosso conhecimento. Então, esse é um dos primeiros elementos de discussão. A gente entende que a 

Justiça, ela tem que funcionar como um funil. Enquanto as decisões são maiores na primeira instância, 

ela vai diminuindo com o passar de tempo, quando chega à segunda instância. Mas, a gente vê que, 

talvez, não seja esse o caso. O que nos chama a atenção é que, talvez, as denúncias de torturas 

ocorridas em unidades de privação de liberdade, ocorridas dentro de lugares... De policiais, enfim, 

elas não chegam ao sistema de Justiça. Então, esse é o primeiro apontamento que a gente consegue 

perceber da pesquisa.  

Eu acho que esse é o momento extremamente oportuno para a discussão e publicação dessa 

pesquisa. A gente fez... Em dezembro do ano passado, a Convenção da ONU, ela completou 30 anos. 

Momento no qual, também, a Comissão Nacional da Verdade apresentou o relatório final dos seus 

trabalhos desenvolvidos sobre os crimes de tortura e outras violações de direitos humanos cometidas 

durante a Ditadura Militar. Além disso, a gente provavelmente vai ter o resultado do trabalho árduo 
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feito aqui, pela Comissão Estadual da Verdade, que, com um belíssimo trabalho, muito empenho, vai 

apresentar um relatório, em breve, sobre essa situação.  

Então, a gente vê que o tema da tortura, ainda que tenha sido uma das nossas manchas do 

passado, ele se faz ainda mais necessário à discussão, porque continua até hoje um tema presente, um 

tema que atormenta o nosso dia a dia. Ao final dessa pesquisa, as entidades, elas apresentaram 

diversas recomendações, para os mais diversificados órgãos e instituições públicas, desde o 

Congresso Nacional, como o Executivo Federal, os Executivos Estaduais, o Poder Judiciário, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, 

Conselhos Tutelares.  

A gente também fez uma recomendação para esse Legislativo, para a Assembleia Estadual de 

São Paulo. Então, a recomendação que a gente fez foi a aprovação do projeto de lei, de autoria do 

Deputado Adriano Diogo, que se encontra aqui ao meu lado, que vai criar o mecanismo estadual de 

combate e prevenção à tortura.  

Agora, eu tenho que ressaltar a importância da criação de um mecanismo estadual, ainda que 

hoje venha a existir um mecanismo nacional. O mecanismo, ele seria uma política pública 

fundamental para a prevenção e enfrentamento da tortura. A existência de um especialista 

remunerado, munido do olhar da tortura, que tenha como única e exclusiva função verificar em todas 

as unidades prisionais a ocorrência desse tipo de prática, ela é um importante passo. É uma sinalização 

positiva do Estado, que se põe a enfrentar esse problema, a combater essa prática. Apesar do 

mecanismo nacional ainda não estar funcionando, ainda quando ele estiver em pleno funcionamento, 

a gente vê que os 11 membros, eles não serão suficientes para atender toda a realidade da população 

carcerária hoje existente. Onze membros para visitar todas as unidades de privação de liberdade, que 

hoje comportam cerca de 600 mil presos e presas, acho que não seria suficiente. Por isso, a gente vê 

que é importante os Estados criarem mecanismos próprios, para que esses membros consigam fazer 

a visita dos estabelecimentos dos seus locais. Seria uma espécie de visita mais periódica e que poderia 

ser, com isso, mais eficiente.  

Vale também ressaltar a importância de isso existir em São Paulo. São Paulo, hoje, em suas 

161 unidades prisionais, é responsável por estar em sua tutela um terço da população carcerária 

nacional. Então, a gente vê que o Estado de São Paulo, por ter essa importância, por ter essa forma 

de encarceramento em massa, deveria ser um dos Estados que estivesse mais empenhado em criar e 

estabelecer esse tipo de mecanismo. Outro ponto muito interessante, identificado pela pesquisa, que 

também é proposta de recomendação, é a questão da necessidade de criação de órgãos externos de 

controle, para que os presos e presas, para que pessoas que tenham sido vítimas de tortura possam 

denunciar, sem ter medo de represálias. Enfim, por isso a gente propôs a criação de ouvidorias 
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externas, tanto do sistema prisional, quanto da polícia, para que as pessoas possam se valer desses 

espaços e, com isso, tentar fazer com que as investigações, que esses casos comecem e cheguem, 

porventura, ao Judiciário, sejam responsabilizados.  

Outra coisa que a gente se atentou é a necessidade de você fazer outras formas, estabelecer 

outros mecanismos que possibilitem um acesso maior das organizações, das entidades civis... Da 

entidade civil – desculpa - ao sistema prisional, como forma de você aumentar o controle social. E, 

com isso, tentar inibir a prática de crimes de tortura e outras violações de direitos humanos que 

ocorrem hoje no sistema prisional. Por fim, a gente entende que isso, assim como a questão da 

independência da perícia, a criação de uma perícia autônoma, é também de esfera dessa Casa 

Legislativa.  

A criação de uma perícia autônoma, ela surge como uma necessidade quando a gente vê que 

os crimes não estão sendo investigados da forma adequada. A forma como a perícia é estabelecida 

hoje, principalmente em situações de tortura e outros crimes dentro da polícia, da esfera policial, ela 

pode resultar nisto que a gente constata na pesquisa: a ausência de casos sendo denunciados, a 

ausência de casos sendo investigados de forma adequada e procedimentos abertos. Porque a gente 

analisou dentro da pesquisa que as investigações, elas não... Para a condenação de agentes públicos, 

elas eram precárias, elas não tinham os elementos suficientes para sustentar uma condenação. Então, 

por conta disso, a gente acha que a perícia independente e autônoma é essencial para a averiguação, 

não só dos crimes de tortura, praticados, eventualmente, por agentes públicos, como também os 

crimes de homicídio e execuções sumárias.  

Enfim, já concluindo – desculpe me alongar – eu acho que, assim, para a gente enfrentar o 

problema que hoje é a tortura, que sempre foi, é necessário que todos os órgãos façam a sua parte. A 

gente sabe que a tortura é um problema complexo, estrutural, e que deve receber a atenção de todos 

os órgãos e instituições. A gente compartilhou aqui com vocês um caderninho, está disponível para 

todos, que é uma forma de vocês conseguirem acessar a pesquisa. Aqui tem um “QR Code”, que 

vocês podem acessar. Para quem está nos assistindo online, a pesquisa está disponível no 

www.issuu.com/julgandoatortura. “Issuu” é i, s, s, u, u, ponto com. Enfim, usem e abusem da 

pesquisa, compartilhem, que essa pesquisa seja positiva. Não só para parar aí, mas, também, para 

desenvolver outras formas de pesquisa. Eu, agora, abro espaço para a Nathércia, que vai apresentar 

os dados propriamente ditos. Obrigada pela atenção. (Palmas.) 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Primeiro, boa tarde a todo mundo. Meu nome é 

Nathércia Magnani. E eu vim representando a difícil tarefa de representar todo o pessoal que elaborou 

a pesquisa, que não foram poucas pessoas. Então, eu faço questão de citar os nomes. A pesquisa foi 
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coordenada pela Vivian Calderoni, que é mestre em criminologia pela USP e advogada do sistema de 

justiça da Conectas, e pela Gorete Marques de Jesus, que é doutoranda em sociologia pela USP e 

trabalha no NEV e em outras organizações da sociedade civil. Como pesquisadoras atuaram eu, que 

sou a Nathércia Magnani, Mayara Gomes e Paula Ramos, dentre outros diversos pesquisadores, 

colaboradores, que também merecem destaque, como o José, por exemplo, a Fernanda Emy Matsuda, 

do IBCCRIM, a Carol, Maria Carolina Bissoto, que está na Comissão. E diversos outros 

companheiros que passaram e ajudaram a gente a chegar ao relatório final, ao produto que a gente 

tem hoje. Então, eu faço questão de dizer que eu estou com esta difícil tarefa de representar as 

coordenadoras da pesquisa, bem como os outros pesquisadores, e tentar debater e dar visibilidade aos 

dados hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Posso te pedir um favor? 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você entrar no conteúdo dos 

dados, fala um pouquinho como a pesquisa foi organizada. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é importante. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Não, eu vou, eu vou... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Arruma um microfone para ela sem fio, 

para ela ter um pouco mais de... 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Não, está tranquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está tranquilo? 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Está ótimo. Eu quero... Claro, eu vou fazer algumas 

considerações antes de entrar nos dados propriamente ditos. Obrigada, deputado. E várias das 

considerações, inclusive, que eu vou fazer antes dos dados, reforçam a belíssima fala da Sheila. Vários 
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dos pontos que ela tocou, para mim, foram cirúrgicos, pontuais, são pontos que eu gostaria de, 

inclusive, reforçar. Inclusive, porque a Conectas foi uma das idealizadoras da pesquisa. Então, a gente 

compactua de muitos posicionamentos que a Sheila falou, são coisas que eu gostaria de reforçar.  

Então, para começar, eu gostaria muito mesmo de agradecer em nome de todas as 

coordenadoras e das outras pesquisadoras a oportunidade de estar na ALESP, de estar no âmbito da 

Comissão da Verdade, divulgando a pesquisa. A gente tem total interesse em fazer os dados serem 

publicizados o máximo possível. E foi muito importante a abertura desse lugar para que a gente 

pudesse divulgar os dados. Os dados precisam, ao final, serem utilizados. Não adianta que a gente 

tenha gerado dados interessantes se eles não puderem mudar a realidade do que a gente está tentando 

combater. Então, primeiro de tudo, eu agradeço muito o espaço. Vou agradecer em nome do Deputado 

Adriano Diogo.  

A pesquisa foi lançada pela primeira vez a semana passada, lá no evento na Defensoria Pública 

de São Paulo. E agora é a segunda vez que a gente fala publicamente. Mas, ela já está disponível na 

Internet. Então, esse relatório, que é o físico, qualquer pesquisador interessado, curioso, pode acessar 

na Internet.  

Eu vou contar, até atendendo ao Deputado Diogo, também já estava na minha previsão de 

fala, contar como a pesquisa foi feita. Como a Sheila disse, o que ensejou a realização da pesquisa foi 

a percepção de que faltam dados sobre tortura no Brasil. Não existem muitas outras pesquisas. A 

Gorete, que é uma das coordenadoras, a Gorete Marques de Jesus, ela realizou um mestrado em 

sociologia na USP, analisando decisões de primeiro grau sobre tortura no Estado de São Paulo. E aí, 

essa já foi uma das constatações da pesquisa dela. E percebendo que a prática acontece, é sistêmica, 

é estrutural, é complexa, acontece, os organismos da Defesa Civil, a sociedade civil recebem inúmeras 

denúncias, e não havia dados. Então, como formular políticas públicas diante de uma enorme 

insuficiência de dados? Isso foi o que motivou a realização da pesquisa. E aí, as cinco entidades que 

a Sheila citou, e que eu volto a citar, que é a ACAT, a Pastoral Carcerária, a Conectas, o NEV, da 

USP, e o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, se reuniram, de forma 

voluntária, num trabalho hercúleo, por três anos - que durou três anos - porque foi feito de forma 

realmente voluntária.  

E aí, claro, também teve uma função pedagógica da pesquisa, que foi de pesquisadoras mais 

experientes ensinarem pesquisadoras já interessadas, mas menos experientes no que é a arte da 

pesquisa. Então, as entidades, junto com pessoas interessadas em pesquisar o tema, se reuniram para 

tentar produzir dados. A tortura existe, todo mundo fala sobre tortura, e não tem dado. E como 

formular política pública com insuficiência de dados? Então, esta foi a grande motivação da pesquisa. 

O recorte, antes de eu entrar nos dados propriamente ditos, é importante dizer que a gente teve vários 
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recortes na pesquisa. O primeiro deles é que a gente analisou apenas acórdãos e, mais do que isso, 

apenas os acórdãos que a gente conseguiu acessar. Então, a gente analisou somente decisões 

emanadas por desembargadores, por juízes de segundo grau. A gente não analisou nenhuma decisão 

de primeiro grau. O outro recorte da pesquisa é o geográfico. E nesse caso, a gente analisou as 

decisões de todos os Tribunais de Justiça do Brasil, de todos os Estados mesmo, nenhuma exceção, 

inclusive do Distrito Federal. E também teve o recorte temporal, a gente analisou as decisões julgadas 

de 2005 a 2010. Então, esses três recortes apontam algumas peculiaridades sobre os dados, que são 

importantes, antes de entrar neles propriamente dito. Outra coisa muito importante, e aí teve um 

supertrabalho da Vivian e da Gorete, na parte do relatório, o primeiro capítulo é inteiro sobre 

metodologia. E essa parte foi... Houve uma preocupação gigante em trabalhar com essa parte, de 

maneira que ficasse muito claro, metodologicamente, que a gente não teve a pretensão, e os resultados 

que a gente estampa, eles não têm a pretensão de ser um panorama do que é a tortura no Brasil, ou de 

definir o que é tortura. O que é tortura está definido na legislação brasileira e nas convenções 

internacionais. Tampouco a gente conseguiu um diagnóstico da tortura no Brasil inteiro. O que a 

gente conseguiu foi ver como os operadores do Direito, de segunda instância, julgaram a tortura nos 

acórdãos que a gente acessou. Então, é importante ter essa ressalva metodológica e, a partir daí, o que 

os acórdãos nos disseram.  

E a gente também pensou na maneira de realizar e a gente vislumbrou que os acórdãos eram 

um objeto de estudo muito interessante, porque eles acabam sendo documentos históricos, marcas de 

um tempo, do que o Judiciário quer deixar como marcas de um tempo. Mas, é importante essa ressalva 

metodológica, que os dados foram gerados a partir dos acórdãos que as pesquisadoras conseguiram 

acessar. Então, eles dizem respeito a esses acórdãos e não a um panorama maior sobre tortura no 

Brasil. Eu queria fazer, também, essa ressalva. A Sheila até deu uma arredondada para mais, a gente 

achou até menos de 500 casos, foram 455. E eu reforço o que a Sheila sabiamente disse que, a gente, 

ao pesquisar, e sabendo de tantas denúncias de tortura que chegam a todos os organismos, a todos os 

militantes de direitos humanos, chegam muitas denúncias da prática de tortura, e a gente conseguiu 

achar menos de 500 casos em todos os Tribunais de Justiça do Brasil inteiro, então, essa foi a primeira 

surpresa. E reforço, reforço mesmo o que a Sheila disse, uma hipótese para isso, dentre outras, é que 

os casos não estão conseguindo acessar o sistema de Justiça. E de repente, por quê? De repente porque 

as vítimas não estão se sentido à vontade para denunciar. E aí, seria superimportante, realmente, a 

criação de organismos de denúncia externos, que garantissem a segurança da vítima, para conseguir, 

pelo menos, sequer acessar o sistema de Justiça.  

Então, essa parca, essa baixa quantidade de casos, 455 casos para o Brasil inteiro, em cinco 

anos, isso aí foi o primeiro dado que nos chamou muito a atenção. Também foi uma preocupação da 
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pesquisa tratar, e isso está sendo bastante... É o que está chamando bastante a atenção, e aí eu toco 

num ponto de que a lei brasileira estendeu o entendimento... Não estendeu o entendimento do que é 

a tortura, desculpa, a lei brasileira estendeu a possibilidade de outros agentes, que não os agentes 

públicos, isto é, os agentes privados, serem os perpetradores da tortura. Então, enquanto na 

Convenção Interamericana sobre tortura, no Tratado Internacional de Direitos Humanos sobre tortura, 

apenas os agentes públicos podem cometer a tortura, na lei brasileira qualquer pessoa pode perpetrar. 

E aí, a gente quis, também, olhar para os acórdãos e perceber como... Quem estava cometendo a 

tortura, se mais agentes públicos, se mais agentes privados. Porque, afinal, a lei alargou esse agente 

ativo, a possibilidade do agente ativo, do perpetrador da tortura.  

Então, a gente teve a preocupação e o cuidado, no final das contas, de separar se foram agentes 

públicos ou privados que cometeram a tortura. Isso, claro, quando os acórdãos possibilitavam essa 

informação. Têm acórdãos que, primeiro, a gente não conseguiu acessar, porque tramitam em segredo 

de justiça. Segundo, porque o site não disponibiliza o inteiro teor, e aí você não consegue informações 

mais aprofundadas. E outros, que, tendo o inteiro teor, você também não consegue descobrir. Mas, 

nos casos que a gente conseguiu descobrir, a gente percebeu – e depois vocês vão ver os dados – que, 

embora a lei brasileira tenha estendido a possibilidade de cometimento da tortura para os agentes 

privados, os agentes públicos, nos acórdãos que a gente acessou, foram os maiores perpetradores da 

tortura. Eu volto a tocar - até porque isso a gente conversou muito enquanto equipe de pesquisa – na 

imprescindibilidade da criação de órgãos externos de denúncia, justamente para que os casos deixem 

de ser tão baixos e tão alarmantes. O relatório também, acho que uma parte de bastante quilate, que 

foi o que a Sheila tocou, foram as recomendações. E daí, aqui eu vou, se me permitem, eu queria ler 

as recomendações que o relatório fez para essa Casa. Ler mesmo, por extenso. Mas a gente fez 

recomendações para diversos organismos e instituições, justamente por entender que a tortura é um 

problema sistêmico, estrutural, complexo e que precisa da atenção de todos para ser combatido.  

Então, a recomendação para os legislativos estaduais foi aprovar a lei que cria mecanismos 

estaduais de prevenção e combate à tortura, nos moldes da Lei da ONU e da Lei 12.847 de 2013; 

aprovar lei que assegure a independência do órgão pericial criminal, deslocando da Secretaria de 

Segurança Pública e alocando em órgão que lhe torne autônomo com relação às forças de segurança; 

e aprovar lei que crie ouvidorias externas e independentes das secretarias responsáveis pela 

administração prisional e das Secretarias de Segurança Pública, bem como das Polícias, Civil e 

Militar. É o que a Sheila falou e eu reforço. E, por fim, claro, também a gente prestigia muito que a 

Convenção esteja completando 30 anos neste momento e que o relatório nacional da Comissão da 

Verdade tenha demonstrado que a tortura é um problema histórico. Então, é um belo momento para 

a gente também estar reforçando, estar lançando esses dados.  
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E, postas essas considerações iniciais, eu parto para os dados propriamente ditos. Pode rodar, 

quando der. Esse primeiro “slide” traça algumas considerações que eu já falei, ele traça algumas 

considerações que eu já teci. As entidades que organizaram a pesquisa - que o levantamento foi feito 

nos Tribunais de Justiça, isso é, no segundo grau - a gente... Ah! Tá.  

A pesquisa foi realizada a partir de um formulário que todos os pesquisadores, as 

coordenadoras principalmente, mas também os pesquisadores, colaboradores, num “brainstorm” ali, 

chegaram a um formulário. E, com base nesse formulário as pesquisadoras trabalharam, tentando 

colher o máximo de informações possíveis dos acórdãos. O maior detalhamento possível, tal como o 

perfil da vítima, o perfil do acusado, o local onde foi cometida a tortura, o objetivo para que a tortura 

fosse realizada. Então, qual que foi o propósito da tortura, quais as vítimas, quem era a vítima 

preferencial, se mulher, se preso, e tudo o mais. Então, a gente tentou extrair o máximo de 

informações possíveis dos acórdãos. E a gente tentou fazer realmente, como eu falei, a diferenciação 

entre agentes públicos e agentes privados. E é isso. Eu acho que as outras coisas que eu já falei, o 

relatório traz. É importante ler e eu realmente indico, porque a minha fala vai ser insuficiente. O 

relatório traz a parte metodológica inteira. Conta os desafios, os percalços no decorrer da pesquisa e 

faz várias ressalvas, que talvez aqui eu não vá conseguir fazer. Pode passar, Carol.  

Esse primeiro “slide”, ele traz a porcentagem de acórdãos que a gente achou por região e 41% 

foi na Região Sudeste. E, claro, dentre outras possibilidades, talvez a gente pense, a leitura mais óbvia 

seja de que é a região mais populosa do Brasil. Então, talvez, por isso, a gente tenha achado mais 

acórdãos no Sudeste. Também haveria outras leituras, se é o aparato de Justiça mais qualificado ou 

não. Enfim, a gente não entrou nesse mérito, mas o fato é que 41% das decisões encontradas foram 

no Sudeste, 19% no Sul, 23% no Nordeste, o Centro-Oeste, 10%, e só 7% no Norte. Ah! O Norte, 

inclusive, eu ressalto que houve Estados como, por exemplo, o Amazonas, em que não foi encontrado 

nenhum acórdão, zero acórdãos. Ou seja, José, não há tortura no Estado do Amazonas. Aqui é o perfil 

das vítimas. E, claro, têm mais vítimas do que acórdãos porque, em muitas oportunidades, houve mais 

de uma vítima, a tortura não foi cometida apenas contra uma única pessoa. Então, a gente separou, 

por exemplo, entre homem, mulher, criança, adolescente e outros. Adolescente, para saber se eles 

foram cometidos em lugares de privação, como a Fundação Casa. Homem também. E, enfim, para 

conseguir traçar esse diagnóstico de quem foram as vítimas da tortura. E aí, claro, apareceram muito 

mais homens. O perfil dos acusados - e aqui a gente entra, enfim, num debate, que é um ponto 

nevrálgico aqui do debate - a maior parte dos acusados, dos 756 acusados, 61, se eu estou enxergando 

bem? Sessenta e cinco por cento foram... Sessenta e um por cento foram agentes públicos, e depois 

agentes privados, e depois não consta. Mas, a grande maioria, embora a legislação brasileira tenha 

estendido o entendimento do Tratado Internacional e passado a abarcar a possibilidade de agente 
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privado cometer, a maior parte dos perpetradores que a gente achou, na leitura dos acórdãos que a 

gente acessou, foram agentes públicos. O local da ocorrência, e é claro que aí os dados, eles vão se 

conversando, então, por exemplo, se a maior parte das vítimas foram homens, tem grande chance de 

a maior parte do lugar onde a tortura foi cometida ser locais de privação de liberdade, como cadeias, 

manicômios judiciais, casas de detenção e etc.. E aí a gente tem esses... Não estou conseguindo 

enxergar direito, mas a gente... Espera aí, deixa eu achar, deixa eu pegar aqui no relatório. Não, eu 

consigo - eu acho - pegar aqui. Talvez, espera aí. O local de ocorrência, a gente está no local da 

ocorrência. Nas residências... Aqui, no geral. Aqui são os dados também nacionais, então, aqui a 

gente... Eu vou ali na frente.          

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. Arruma um 

microfone sem fio, para a menina ficar um pouco mais confortável, e ela pode sentar em frente à tela. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Sabe por quê? Daí eu consigo ver. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí você senta lá e fica de frente para a 

tela, tem mais autonomia. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Tá, tá bom. Obrigada. Acho que aqui dá para ver 

melhor, mas...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É usual, fica tranquila. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Tá bom. Obrigada. Ótimo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Senta lá, aí você enxerga. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Obrigada. Agora eu consigo ver melhor. Bom, aqui, o 

local da ocorrência, a maior parte que apareceu foram residências. E também, claro, aí tem a etapa 

mesmo para as pessoas que estão sendo investigadas, o que inclui não só a tortura cometida dentro 

da residência, mas também, o adentramento do sistema, o aparato policial dentro da residência das 

pessoas, para começar a investigação e tudo o mais. Então, está incluído nesses 33% de residência. 

Logo atrás, com 2% de diferença, os diferentes locais de contenção. E a via pública, onde também se 

somam muitos relatos.  
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Aí, partindo para uma análise mais qualitativa dos dados, que não foi o escopo desse momento 

inicial da pesquisa, mas onde também se somam muitas ocorrências de suspeitos que são abordados 

pela polícia na via pública. Pode passar.  

O propósito da tortura, aqui a informação importante de se passar é que a gente conseguiu 

perceber, através da análise dos dados, que, quando a tortura foi cometida por agentes públicos, o 

principal propósito da tortura era obter a confissão de algum crime supostamente cometido. E quando 

a tortura foi cometida por agentes privados, o principal propósito era castigar. Então, mudam-se os 

propósitos. Pais, cuidadores, mães, tios cometeram mais tortura, de acordo com a legislação brasileira 

que prevê essa possibilidade, para castigar, enquanto agentes públicos, para obter confissão. E aqui, 

quem moveu a ação, se o réu, se o MP, ou se ambos. Na maior parte, na grande maioria dos casos, 

quase 80%, foi o réu que moveu a ação. Então, aí, para reformar a sua condenação, para pedir uma 

desclassificação, para pedir absolvição, enfim. Mas, quase sempre foi o réu, seja ele privado ou 

público, que moveu a ação, que chegou ao recurso, que chegou ao Tribunal de Justiça. A decisão de 

primeira instância, a maior parte das decisões foi para a condenação, e menos decisões para a 

absolvição.  

Os agentes privados - e aqui é um dado interessante - os agentes privados, no primeiro grau, 

foram mais condenados do que os agentes públicos. Então houve, talvez, uma sensibilidade maior de 

condenação para os agentes privados. Embora o “slide” anterior tenha nos mostrado que a maior parte 

das pessoas que cometeu foram agentes públicos, os agentes privados foram mais condenados. E aqui, 

na decisão de segunda instância, também houve uma maior manutenção de condenação, só que aqui 

também para os agentes privados. E os agentes públicos, menos condenação do que os agentes 

privados. Passa para o próximo gráfico. Esse dado, que é um dado interessante, foi uma parte da 

pesquisa que deu bastante trabalho para uma das coordenadoras, para as duas coordenadoras, mas a 

Gorete até solicitou os trabalhos estatísticos do NEV para gerar esse resultado. Aqui, o objetivo de 

analisar a conversão da decisão, foi ver se a decisão do juiz de primeiro grau de condenar ou de 

absolver foi mantida ou convertida em segundo grau, e para quem, relacionando isso com os 

perpetradores da tortura. Então, a maior parte das decisões manteve a condenação. Teve outro tanto 

que absolveu, uma condenação de primeiro grau foi absolvida no segundo grau. Mas, a maior parte 

das decisões manteve a condenação. E aí, passa para o próximo gráfico, por favor. É, volta, volta.  

Aqui - e aí fica bem claro também no relatório - a gente percebeu que os agentes públicos 

conseguiram, no segundo grau... Na verdade, eles tiveram uma maior chance no segundo grau, de 

uma decisão de condenação do primeiro grau, gerar uma absolvição no segundo grau, do que os 

agentes privados. Os agentes privados continuaram sendo condenados no segundo grau e os agentes 

públicos conseguiram uma maior... Tiveram uma maior chance de absolvição no segundo grau. Aí, 
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os argumentos, aqui são os argumentos dos desembargadores, os argumentos dos desembargadores 

para a condenação, para sustentar o acórdão, para sustentar, para motivar a decisão deles. E é muito 

interessante perceber, na verdade muito triste, que é muito difícil provar a tortura. Muitos acórdãos, 

o argumento de que as provas contidas nos autos não comprovam a tortura, isso aí está superpresente.  

Aqui, a grande maioria, quase 70, mais de 70% dos acórdãos, tanto para agente público, 

quanto para agente privado. E é isso. O relatório traz muito mais dados. Acho que essa foi uma 

pincelada para gerar, para fomentar o debate que vai se seguir. E eu também, mais uma vez, ratifico 

o que disse a Sheila, tomara que a nossa pesquisa gere muitas outras pesquisas, pesquisas que 

complementem, que contestem, enfim. Mas, o objetivo foi fazer o tema circular, foi trazer o tema da 

tortura para o debate. E é isso. Então, façam um bom proveito. Acho que, talvez, o relatório seja muito 

melhor do que a minha fala, fique tudo mais claro. Quando eu não me fiz clara, acho que o texto vai 

poder aclarar as dúvidas de todo mundo. E, no mais, me coloco à disposição. Muito obrigada. 

(Palmas.) 

 

  O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria pedir para as duas. Viu, 

doutora. Eu queria pedir para as duas darem o e-mail, porque... Esse relatório está na íntegra na 

Internet? 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Está na íntegra na Internet. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então dá o e-mail para eu conseguir o 

relatório. E como é que faz para conseguir o papel?  

 

A SRA. SHEILA DE CARVALHO – Têm alguns papeis ali na frente, que eu disponibilizei 

para quem está no auditório. Para quem não está no auditório e está assistindo a gente online, ele pode 

ser acessado no site www.issuu.com/julgandoatortura.  

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – O papel, a Sheila trouxe... 

 

A SRA. SHEILA DE CARVALHO – O papel, eu não tenho mais exemplares. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Não, não. Em papel não. A gente fez... 
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A SRA. SHEILA DE CARVALHO – A pesquisa, ela está disponível online e em papel, a 

gente está providenciando outros exemplares.  

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Não, eu achei que era esse papel. 

 

A SRA. SHEILA DE CARVALHO – Esse é um papel que a gente trouxe para a divulgação, 

que tem o “QR Code”, para quem usa essa funcionalidade nos “smartphones”, você pode acessar 

diretamente no seu celular. Agora, o endereço, novamente, é www.issuu.com/julgandoatortura. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Está disponível na Internet. E façam um bom uso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma pergunta, uma 

colocação. A princípio, eu vou passar a palavra pelo grupo de tortura do Comitê da Tortura do Rio 

de Janeiro e para o José. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Ótimo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas eu só queria fazer um comentário. 

Na legislação brasileira, para caracterizar e tipificar como tortura, tem uma corrida de obstáculo. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Aham. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O primeiro tipo de enquadramento que 

eles dão, na polícia, tal, é violento atentado ao pudor. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Intenso sofrimento físico. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Você imagina que aquela menina que 

foi queimada lá em Adamantina, que os veteranos jogaram ácido nas pernas dela, a delegada 

enquadrou, na Delegacia da Mulher, como violento atentado ao pudor. Nem vitriolagem, que é 

queimadura, enquadrou. E a imprensa está divulgando que jogou ácido nas pernas dela. Eles não 

jogaram ácido nas pernas dela. Eles jogaram ácido na vagina dela. Na vagina. E escorreu. Mas, eles 

estão dando uma... 
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A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Claro, uma maquiada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma maquiada. Então, depois eu queria... 

Vocês, que são especializadas nisso, tal, a Amelinha, que vocês comentassem. Porque, para chegar 

ao enquadramento de tortura, é praticamente impossível. É impossível. Até estupro. Até estupro, eles 

enquadram como violento atentado ao pudor. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É uma coisa impressionante. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Eu, só... Acho que a Amelinha vai poder falar muito 

melhor sobre isso, mas, realmente, assim, em vários debates durante a realização da pesquisa, a gente 

se reunia e falava, realmente, o intenso sofrimento físico ou mental de que fala a lei tem que ser, 

assim, tem que morrer, entendeu? Para ser tortura. E muitas vezes ela não deixa marca. A tortura 

psicológica, por exemplo, existe, não deixa marca, mas, e aí? Os tribunais só vão olhar para aquele 

intenso sofrimento... É muito difícil enquadrar mesmo. Falta prova, ninguém vê. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nem havendo suicídio eles entendem 

como assédio e tortura psicológica. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – É, realmente. 

 

A SRA. SHEILA DE CARVALHO – E falta essa capacidade dos agentes, que ficam 

responsáveis pela investigação, conseguir, de fato, aferir que aquilo que está escancarado na cara 

deles pode ser claramente encaixado como tortura. É um problema que a gente até consegue apontar, 

de certa forma, no relatório, quando os juízes desclassificam a decisão da tortura. O que significa 

desclassificar? Significa você não qualificar aquilo como crime de tortura e colocar como uma coisa 

menor, como lesão, maus-tratos, e não como aquilo que realmente é. Aquilo que foi praticado é 

tortura, mas os agentes, os juízes, os promotores, não conseguem qualificar aquilo como tortura. Eles 

qualificam e sempre tentam reduzir, como se você reduzindo, você tirasse a atrocidade do dano que 

está sendo cometido para a pessoa. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Exato. Perfeito. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá. O José, que é um dos 

copartícipes, um companheirão nosso aí, que está em outras atividades também, veio aqui e vai falar 

um pouquinho. José, com a palavra. 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS FILHO – Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Adriano Diogo, 

pela palavra. Obrigado também a Carol, pelo convite. Eu... Só um esclarecimento. Eu participei da 

pesquisa, no desenho inicial da pesquisa, junto com a Vivian, na condição de membro da Pastoral 

Carcerária, mas agora eu estou aqui mais como membro da APT, que é da Associação para Prevenção 

da Tortura. Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa pesquisa, e aprofundar alguns 

outros temas, porque eu acho que, muito do que eu ia falar, a Sheila e a Nathércia já falaram. Eu 

queria trazer alguns pontos que, para mim, são importantes. Um é que, embora a tortura seja 

prevalente no Brasil, a tortura é cotidiana, ela... Nesse momento, há muita gente sendo torturada, mas 

a reação da Justiça em relação a esses fatos tem melhorado pouco, mas tem melhorado. Se vocês 

observarem o gráfico um, a curva de... A linha do número de condenações sobe ao longo dos anos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse gráfico está disponível? 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS FILHO – É o primeiro gráfico. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bissotinho, por favor. Bissoto. 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS FILHO – É o primeiro gráfico da... O gráfico um do relatório. 

Então, se você olha o número de condenações, ele aumenta ao longo dos últimos anos. Eu acho que 

não está plotado. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Não está nos “slides”, mas está no relatório. 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS FILHO – Não está nos “slides”, mas ele está aqui no relatório, acho 

que é o primeiro. Então, se nós olharmos, há um aumento. Isso é relevante. É considerar que o Brasil 

hoje condena mais do que condenava antes. Outro aspecto, o Sudeste apresentou o maior número, 

vamos lembrar que Minas Gerais assumiu um protagonismo na questão da condenação de agentes 

públicos por tortura. Durante a pesquisa, eu me lembro que a gente verificava que Minas Gerais, os 

Tribunais de Justiça de Minas Gerais eram praticamente os únicos que citavam as Convenções. Que 
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citavam as Convenções, que o Tribunal de Justiça era o único que citava as Convenções, os 

desembargadores eram os únicos que citavam as Convenções, em contraposição à lei brasileira. E 

insistia que tortura só pode ser praticada por agente público, e não por agente privado. E isso é algo 

bastante importante.  

Eu vou voltar a essa questão da lei e da tortura, e do agente público versus agente privado, 

mas eu gostaria de ressaltar dois outros aspectos aqui. Um, é que um dos problemas que nós temos 

percebido, eu concordo que devem ser criados mais mecanismos de controle, mas, mecanismos de 

controle, como a Sheila esclareceu, independentes. Um dos problemas que nós temos, a Gorete, eu e 

o Fernando Salla terminamos uma pesquisa agora de análise da atuação das instituições de controle 

da atividade policial e penitenciária, e é um verdadeiro desastre. As corregedorias funcionam, na 

verdade, como mecanismos de blindagem, de blindagem das instituições repressoras. Se as 

corregedorias de polícia e penitenciárias não forem reestruturadas - porque elas ainda seguem a lógica 

autoritária, elas seguem a lógica do período ditatorial - se as corregedorias e as ouvidorias não forem 

reestruturadas para responderem às demandas, às exigências do regime democrático, elas vão 

continuar funcionando como dispositivos de blindagem, de escudo mesmo em relação à tortura.  

Eu me lembro que uma vez eu fui à Corregedoria levar uma situação de tortura, e o corregedor 

simplesmente me disse: “Por que vocês não vêm aqui denunciar as violência sofridas pelos 

delegados?”. Eu falei assim: “Olha, mas aqui é a Corregedoria ou é o Sindicato?”. Porque, se você se 

comporta como presidente do sindicato dos delegados, não faz sentido ter corregedoria. E isso é 

bastante presente. Quando nós fomos tentar buscar os casos de tortura, pedimos à Corregedoria do 

Paraná, a Corregedoria do Paraná simplesmente disse que não, que não daria, que não forneceria 

casos. Não forneceria casos, os números de casos de tortura. Então, esse é um dos problemas. As 

corregedorias precisam ser reestruturadas. As ouvidorias que existem no Brasil, praticamente nós 

temos acho que um Estado que não deve ter ouvidoria, um ou outro. Não, não, eu estou exagerando, 

acho que cerca de 21 Estados Brasileiros têm ouvidoria de polícia. Mas, dessas ouvidorias, olha, são 

pouquíssimas que são independentes, com mandato, com autonomia financeira. Esse é outro 

problema. Não tem autonomia financeira, não tem uma estrutura, não tem pessoal para trabalhar, não 

tem funcionário suficiente, não tem equipamentos. E os ouvidores e corregedores não são autônomos. 

Se ele não cumprir com a cartilha, ele vai ser exonerado do cargo. Isso quando o ouvidor atual ou o 

corregedor não é um ex-torturador, como muitas vezes nós vimos situação em que nós fomos levar a 

denúncia para o torturador, quer dizer, para o corregedor, e vimos alguém que a gente tinha 

denunciado há um tempo atrás. Eu falei assim: “Como eu estou denunciando para você, sendo que eu 

já te denunciei no passado por tortura?”.  
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Então, é essa situação que nós vemos nas corregedorias pelo Brasil. E isso precisa se 

repensado. Outra questão, outro problema muito sério é que, quando nós olhamos para o Sudeste, 

para o Sul, nós temos aqui uma institucionalidade, nós temos números, ao menos nós temos números, 

temos dados. Amazonas, Amazonas é um verdadeiro desastre. Amazonas, você entra numa delegacia, 

você encontra muita gente torturada, a tortura é aberta. No entanto, não temos nenhum caso. Por quê? 

Porque nesses Estados, tem uma faixa, ali do Norte até o Piauí, essa faixa é uma carência total de 

instituições democráticas. Elas simplesmente não funcionam. Esse é um outro tema sério.  

Agora, eu queria voltar a um tema que foi colocado na pesquisa, que é... Vem cá, a lei 

brasileira, contrariamente à Convenção contra a Tortura, tanto a Convenção da ONU, quanto a 

Convenção Interamericana, ela decidiu, ela optou por tornar o crime de tortura como um crime 

comum. E a consequência, ou seja, qualquer pessoa pode praticar a tortura. A Lei Brasileira 9.455 

praticou outros erros, outras impropriedades. Por exemplo, ela fragmentou o crime da tortura. 

Enquanto ali, na Convenção, no artigo um da Convenção, você tem um ato... Para você perpetrar a 

tortura, você precisa ser agente público, ter um propósito especial, ou seja, propósito de castigar, 

propósito de discriminação, propósito de obter informação ou confissão. Então, tem que ter um 

propósito especial. A pessoa... Há uma interpretação de que a pessoa deve estar sob o poder, quer 

dizer, deve haver uma disparidade de poder entre aquele que está praticando a violência e o outro, e 

o que está sofrendo a violência. Então, há uma série de elementos... Ah! A dor tem que ser intensa, 

tem que haver intensidade, pelo menos, a intenção de praticar, de infligir intenso sofrimento físico ou 

mental. A lei brasileira acabou com tudo isso. A lei brasileira colocou um pedaço desse artigo num 

ponto, essa definição da ONU num artigo, outro pedaço noutro artigo e outro pedaço, noutro artigo. 

Ou seja, ela banalizou a tortura. A tortura, qualquer ato, por exemplo, uma babá que maltratou uma 

criança no ambiente doméstico, está praticando a tortura. Quando a tortura, historicamente, é um ato, 

é o terror do Estado. É o terror do Estado contra os cidadãos. É o terror daqueles que detêm o 

monopólio da jurisdição e o monopólio do uso da força física. Isso é tortura. Não é aquela praticada 

no âmbito doméstico. A tortura é aquele terror praticado por aqueles que detêm o monopólio da 

jurisdição e o monopólio do uso da força física. Só assim você pratica tortura. Por quê? Porque quando 

a criança que sofre a violência da babá e do tio, o que está se quebrando ali? Está se rompendo um 

laço de confiança, um laço afetivo. Aquele que deveria proteger está violando. No âmbito da violência 

do agente público contra o civil, é outra violação. Nós temos aqui a expectativa de que o agente 

público, ele vai prevenir o crime, e ele vai aplicar a lei e ele faz o contrário. Ele está, em nome da 

prevenção ao crime, ele está praticando o crime e está rompendo a nossa confiança no bom 

funcionamento do sistema de Justiça. E é isso que caracteriza a tortura. Porque a tortura não é só a 

violência contra a integridade física e mental da pessoa. A tortura é uma agressão, é uma violação do 
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próprio sistema de Justiça, do próprio Estado Democrático de Direito. E isso é importante, levar isso 

em consideração, porque, senão, nós vamos cair, que é o que nós estamos assistindo, em um grande 

número, principalmente no Sudeste, um grande número de pessoas sendo condenadas por violência 

no âmbito doméstico. Bom, basicamente era isso que eu queria dizer e muito obrigado pela 

oportunidade. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero passar a palavra para a 

Amelinha, para a Amélia Teles. E aí, o companheiro do Rio de Janeiro vai finalizar, porque eles têm 

uma experiência muito importante da lei estadual que vige lá, e aqui em São Paulo ainda não existe 

a lei. Então, eu queria pedir para a Amélia Teles fazer os comentários de mérito e, depois, ao 

companheiro que veio do Rio de Janeiro, comentar a aplicabilidade da lei, explicar como é que 

funciona, que é uma coisa muito importante. Com a palavra, Amelinha Teles. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, gente, eu quero dar os parabéns para as apresentadoras 

aqui da pesquisa, que trouxe dados importantes para a gente fazer uma reflexão. Eu colocaria assim, 

eu vejo a questão da tortura numa complexidade enorme, porque, uma vez... Aqui, pelo menos, nós 

temos três torturados, o Celso Brambilla, eu e o Adriano, que fomos torturados por agentes do Estado 

no período da ditadura. E a tortura não acaba nunca, ela é um traço, você é marcada infinitamente 

pela tortura. Ela não acaba. E a outra questão da tortura, que eu acho que a gente tem que sempre 

lembrar, que os efeitos não são só nas pessoas diretamente atingidas. É para toda a comunidade, toda 

a família, toda a geração.  

Então, nós vivemos gerações e gerações sob tortura aqui no Brasil, sob os efeitos da tortura, 

ainda que não tenham sido todas e todos torturados diretamente. Acho que também tem uma questão, 

quando vocês estão falando em sistema de Justiça, antes de falar, de fazer comentários da lei, eu 

queria fazer esses comentários a respeito dos dados que vocês trazem do sistema de Justiça. Quer 

dizer, o baixo número de denúncias, o ônus da denúncia recai sobre a vítima. Eu acho que tem que... 

Isso é um peso enorme, vocês não imaginam, não imaginam. Eu tenho processos na Justiça em relação 

à tortura. E eu sou uma vítima até bastante empoderada, bastante visibilizada e com muito apoio 

social, afetivo e político, e acho muito pesado. Ontem mesmo eu estive num processo, que até a minha 

advogada, no momento, é Maria Carolina Bissoto, e nós estivemos ali, sob um interrogatório, onde 

você vê o seguinte, a vítima... Antes de acolher a denúncia que a vítima está fazendo, se faz um 

prejulgamento, eu diria, da postura ideológico-política da vítima. Quer dizer, a sua denúncia, ela está 

muito submetida a outros critérios políticos, ideológicos, para você poder acessar a Justiça. Isso 

quando você tem esse acesso à Justiça, quer dizer, quando você tem um apoio jurídico, social, para 
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chegar até a Justiça. O que não acontece, na maioria das vezes. Então, assim, eu, quando eu falo do 

sistema de Justiça, da denúncia da tortura, eu penso muito na vítima. A vítima é muito desamparada 

nesse país. O país é o país que criminaliza. Ele tem a ideologia criminalizante.  

O sistema quer que você dê detalhes sobre o réu, sobre o acusado, digamos assim, que seria o 

torturador. Ele quer que você dê os mínimos detalhes dele, como é que é o corpo, como é que é o 

braço direito, o braço esquerdo. E não pensa em como você está se sentindo, como que você está 

passando, como que foi todo aquele processo. Você é torturada, você vai lembrar dos mínimos 

detalhes do seu torturador. Ou você lembra, ou você, então, não tem como fazer a denúncia, entendeu? 

Quer dizer, é mais importante isso. E existe um comportamento do sistema de Justiça extremamente 

cruel, perverso, que é de individualizar a tortura. Quer dizer, o sistema sabe, porque isso é histórico 

no Brasil, que a tortura é um elemento estruturante do Estado Brasileiro, ela não é um elemento 

isolado. Portanto, não é que aquele delegado da 36ª é o torturador. Essa tortura, ela é muito frequente, 

é generalizada em várias delegacias, em vários locais de policiais, de prisão, enfim. Então, eu acho 

que essa é uma questão muito pesada.  

Então, eu penso o seguinte, que qualquer... E eu já estou pensando em termos de 

recomendações e de políticas de prevenção, de enfrentamento da tortura, tem que dar protagonismo 

às vítimas, senão, não tem como você... Nós nunca... Nós vamos ter essas denúncias, esses números 

baixíssimos. E fica essa discussão, é número, o sistema... O sistema acolhe formalmente. Eu tenho, 

um dos processos meus, que é contra o Ustra, tem 11 anos que eu entrei na Justiça, 11 anos que você 

está acompanhando, entendeu? E que você tem que trazer, você traz todos os elementos, traz todas 

as... Aliás, antes de entrar, você já tem todos os elementos comprobatórios de que houve a tortura e, 

mesmo assim, você ainda tem um processo moroso. Então, eu acho que tem que pensar neste 

protagonismo das vítimas. A segunda questão é em relação a essa recomendação que vocês fazem 

para as Assembleias Estaduais, que eu achei interessante, porque eu sou... É uma questão que me 

toca, porque é onde a gente chega mais até à Assembleia Estadual, não é? E ao legislativo, ao Poder 

Legislativo Estadual. E a questão da independência ou da autonomia dos organismos de perícia, essa 

é uma luta antiguíssima, antiguíssima. Quer dizer, nós temos tratado, reivindicado, por anos a fio, de 

separar o Instituto Médico Legal, o Instituto de Perícia da Secretaria de Segurança Pública. Nós já 

conversamos com a Secretaria de Justiça, que talvez fosse a que acolhesse, devesse acolher. Ou que 

fosse autônoma, não tivesse nem Secretaria de Justiça, nem Secretaria de Segurança Pública, mas 

fosse um órgão autônomo.  

E a tortura é um elemento tão estruturante, que ela faz parte da lógica da Segurança Pública. 

E o Estado, o Estado quer que seja desse jeito. Então, você vai ver o seguinte, todo o poder, o 

orçamento, o poder policial é muito grande frente aos órgãos autônomos. Então, eles não querem sair 
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da Secretaria de Segurança Pública. Jamais você vai conseguir que os peritos saiam. Eles mesmos 

não querem, eles são contrários, porque, como peritos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, 

eles se consideram com dois poderes: o poder policial que dá a Secretaria de Segurança Pública, e o 

poder de perito que ele tem, porque ele é um perito. Então, “por que eu vou perder esse poder?”. Eu 

já vi perito colocar assim, textualmente, para mim. Então, eu acho que essa proposta, ela é muito 

bonita, mas eu não vejo... A não ser que nós... Aí tem que ter uma reforma de Estado, o Estado tem 

que ter um outro olhar político para a Segurança Pública. E tem que ter uma distribuição aí dos 

orçamentos e dos poderes de uma forma mais igualitária, não pode ser... Porque como o nosso Estado 

é um Estado criminalizador, ele sempre dá maior força política e econômica para a Segurança Pública, 

em detrimento dos demais.  

Então, todo mundo quer ser da Secretaria, todo mundo quer estar ligado à Segurança Pública. 

E isso aí, eu estou falando de uma luta de uns 30 anos que eu converso com eles. Então, é muito 

tempo, não é? A questão da lei, dela ser aberta para os agentes privados, a gente tem que pensar o 

seguinte: a tortura, a violência dentro de casa também é tortura. Ela é estrategicamente pensada, ela 

é estruturante, ela se perpetua, ela causa dores intensas, por longos e longos anos. Então, eu acho que, 

embora a gente tenha que dar um tratamento diferente para o agente público e o agente privado, 

porque... Não porque... A estratégia é... Existe o crime, a violência doméstico-familiar é um crime e 

esse crime é premeditado. Ele é estrategicamente estabelecido. Assim como a tortura também é um 

crime premeditado. O Estado age dessa forma via seus representantes. Então, eu vejo que tem que ter 

esses dois... Esses dois caminhos não podem se confundir, mas também não podem um anular o outro. 

Quer dizer, você quer a tortura reconhecida como praticada pelo agente público. Você não pode 

ignorar a tortura praticada pelo agente privado. Não é assim que você vai resolver o problema. Existe 

uma contradição, porque, digamos assim, os dois têm cobertura, viu? Os dois têm cobertura. E tanto 

a tortura, quanto a violência doméstico-familiar são muito banalizadas no país, são banalizadas, tanto 

um, quanto o outro. (Palmas.) Agora, você... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O torturador, o agente público torturador, 

ele começa no privado, não é Amelinha? Ele treina no privado. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ou se ele começa, eu não sei, mas que eles estão muito... O 

assunto é muito imbricado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Começa nas faculdades de medicina. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Nas faculdades de medicina, com certeza. Agora, o que eu 

queria dizer é o seguinte, quando o Adriano traz aqui um caso de um crime, de um crime que é um 

crime que se joga ácido na vagina de uma jovem, isso é um crime. É uma tortura premeditada. Você 

escolheu, você viu. Quer dizer, tem todas as características de uma tortura, não é? E a dificuldade em 

se reconhecer. A violência doméstica, a violência familiar, a violência sexista, a violência de gênero, 

ela é... Se a tortura praticada pelos policiais, agentes públicos, ela é pouco visível, ainda menos 

visível, menos reconhecida, é a violência contra as mulheres. Sem dúvida nenhuma. Então, você vê 

o resultado. Você está falando aqui como é que foi registrado na polícia. Você está dizendo aqui. 

Você ouviu, você está trazendo um dado aqui. E isso quando consegue o registro. Porque muitas 

vezes vai dizer até que foi um acidente, portanto, não tem como registrar. Foi um acidente doméstico, 

não se trata de uma... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Violento atentado ao pudor. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – De um violento atentado ao pudor. O que é isso?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A condenação é uma cesta básica. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Quer dizer, o violento atentado ao pudor, que é grave, que 

eles consideram como crime de menor potencial ofensivo, o que é isso? Então, eu acho o seguinte, 

nós... Eu sou uma ativista que enfrento, qualquer luta contra a tortura vocês podem me chamar. Agora, 

não abro mão da luta contra a violência doméstico-familiar, contra a violência sexista, a violência de 

gênero, contra as mulheres, contra lésbicas, contra gays. Porque existe esta discriminação e é 

extremamente banalizada. E eu acho que essa pesquisa, ela traz um dado importante, que é como que 

o Judiciário vinha colhendo essas denúncias. Mas, o Judiciário está fazendo um jogo que eu acho 

assim, pelo que eu vi na pesquisa, um jogo extremamente maldoso. Porque o Judiciário, além de... 

Ele vai afunilando, pelo que eu estou entendendo? Vai afunilando. Quer dizer que há a denúncia na 

primeira instância, depois na segunda instância ela já diminui os números. Quer dizer que a segunda 

instância está... Não é para confirmar a primeira, mas, sim, para excluir os casos. Eu achei isso 

extremamente terrível. E colocar... E essa interpretação da lei, faz duas colunas, gente. Põe os agentes 

privados e os agentes públicos.  

Nós não queremos é a tortura, qualquer que seja. Seja ela sexista, seja ela política, seja ela 

crime comum. Nós não queremos a tortura. E eu, só para concluir, eu quero lembrar o seguinte, que 

toda a violência - que é isso que o Adriano lembrou aí, que eu acho que ele lembrou bem - toda a 
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violência é aprendida. Violência você aprende. Você aprende a ser torturador. Não é que você nasce 

torturador, você aprende. Isso que é o mais cruel, você aprende. E a primeira violência com a qual 

você vai lidar - você, ser humano - é com a violência doméstico-familiar. É a primeira que te atinge, 

ainda que na barriga da sua mãe. Muitas vezes leva um chute, leva um soco, leva um... Enfim, um 

safanão. Que são torturas que muitas até o pai desta criança que está sendo gerada é que faz, é que 

comete. Então, a gente tem que enfrentar. Eu acho que tem que estar de peito aberto aí para enfrentar 

toda essa complexidade que é o tema da tortura. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. (Palmas.)        

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fábio. O Fábio veio lá do Rio de Janeiro. 

Eles trouxeram o texto para a gente tentar criar a lei estadual aqui, paulista. É importantíssimo o Fábio 

ter vindo do Rio, se deslocado, para dar esse apoio para a gente. Com a palavra.  

 

O SR. FÁBIO SIMAS – Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a Mesa, o Sr. Deputado 

Estadual Adriano Diogo. Agradeço também o convite de última hora, muito especial, vindo hoje por 

telefone, hoje de manhã, da Sheila de Carvalho e do José de Jesus. Eu comuniquei a eles que estava 

em São Paulo, que sabia do evento, como que eu poderia participar. Eis que, em algumas horas, eu já 

estou na Mesa. (Risos.)  

Eu vou tentar, de uma forma bem sintética, acho que, até porque, a maior parte das falas aqui 

nos contempla, sobre a questão do enfrentamento à tortura, tendo em vista essa pesquisa e um pouco 

do trabalho desenvolvido no Rio de Janeiro através do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate 

à Tortura. O Mecanismo é um órgão que existe no Rio, oficialmente, desde 2011. Na verdade, a Lei 

Estadual 5.778 data de 30 de junho de 2010, o Mecanismo executa as suas atividades desde 2011. E, 

enfim, o José participou da nossa capacitação, de todo o processo de implementação do Mecanismo 

no Rio de Janeiro. Quando a gente vai debater e discutir o tema da tortura no Brasil, fruto desta 

pesquisa, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que observar que a tortura, como a violência 

institucional, é parte, é elemento constituinte do nosso processo de formação social. Ou seja, a 

sociedade brasileira passou por séculos de escravidão das populações indígenas e negras. A própria 

nossa república é marcada por fraturas de duas grandes ditaduras. E esse próprio período democrático, 

de 88 para cá, a gente vê que ainda há muitos traços. Enfim, não se houve, se comparado com algumas 

experiências da América Latina, uma ruptura tão efetiva com as práticas e as lógicas do período da 

ditadura civil-militar. É só um exemplo, que acho que nos mostra bastante, quer dizer, se os generais 

e os militares torturadores, digamos assim, do período de exceção, saíram da cena política 

representativa, digamos assim, eles migraram... Ou não migraram, permaneceram na gestão da 

política penitenciária, na gestão da Segurança Pública. O Rio de Janeiro - eu acho que São Paulo 
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também não é diferente - tem grandes exemplos de militares da ditadura que ocuparam cargos da 

Segurança Pública. E o resultado que a gente tem hoje, dos Carandirus da vida, que o Brasil hoje é 

um dos países em que mais... Um dos maiores índices de homicídio no mundo. E tem a terceira, 

terceira ou quarta, população carcerária do mundo. Isso, dialogando com o tema da tortura, já nos diz 

muito sobre esse contexto que a gente atravessa.  

E, além disso, a tortura é bastante legitimada socialmente, seja no dia a dia, no cotidiano, seja 

nas falas. Não por acaso a gente teve um “herói” nacional - herói entre aspas - que era um torturador. 

Eu estou falando do Capitão Nascimento, no filme "Tropa de Elite". Quer dizer, há toda uma... Sem 

contar as inúmeras novelas, programas, que a tortura, especialmente aquela tortura para confissão em 

unidade policial, é bastante legitimada como obtenção de meio de prova. Eu acho que por isso que as 

recomendações deste estudo, que também eu gostaria de elogiar, falam muito sobre essa questão de 

campanhas, e tudo. Para a gente romper com essa lógica social da prática, da legitimação da prática 

de tortura, que atinge principalmente aquela população mais destituída de direitos, aquela população 

pobre, negra, jovem, enfim, que sequer... Moradores de favelas e periferias, que sequer tiveram 

materializados os seus direitos fundamentais mais básicos. Em relação ao Mecanismo, a gente faz, de 

uma maneira bastante sintética, a gente... A criação do Mecanismo decorre do compromisso do 

Estado Brasileiro, após ratificar o protocolo facultativo das Nações Unidas em prevenção à tortura.  

Se a tortura é uma prática recorrente em todas, praticamente todas as sociedades e países, ela 

tem algumas características. Ou seja, a tortura é um crime de oportunidade, é um crime que prevê 

uma certa invisibilidade para isso. Tanto é que ela é muito mais, a partir de estudos internacionais, 

ela é muito mais praticada naqueles locais de privação de liberdade, naquele local que não se tem 

tanta visibilidade. Tanto é que o protocolo facultativo, que foi aprovado pela ONU em 2002 - e, bom, 

a Convenção da Tortura fez 30 anos também no mês passado - pressupõe a criação de órgãos que faz 

monitoramento aos locais de privação de liberdade. Quer dizer, o Brasil, agora que, no final ano 

passado, criou o Mecanismo Nacional, o entendimento que a gente tem é que a existência desses 

órgãos, que tem a total autonomia e acesso aos locais de privação de liberdade, possa ser um 

mecanismo importante de prevenção à tortura, tendo em vista esta fiscalização recorrente. Nesse 

processo, acho que, considerando o nosso pacto federativo, alguns Estados se mobilizaram para a 

criação de órgãos estaduais.  

No nosso caso do Rio de Janeiro, nós fomos a segunda lei aprovada. Se eu não me engano 

hoje, no país, há cerca de seis ou sete leis para a criação de comitês e mecanismos. E nós ainda somos 

o único mecanismo em operação no país. A gente começou, nós começamos as atividades em julho 

de 2011. Quer dizer, a gente vai completar daqui a pouco quatro anos. E o Rio de Janeiro ainda é o 

único mecanismo formado. Quer dizer, também, a gente pode entender também como um diagnóstico, 
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como um problema político de implementação. Eu acho que trazer até isso para São Paulo, tendo em 

vista que a gente tem muitos Estados com leis aprovadas e o mecanismo não entra em funcionamento. 

Quer dizer, acho que é bem importante que, junto com a lei, já esteja um cronograma de posse, de 

criação de cargos dos membros do mecanismo. E que essa legislação contemple um processo de 

escolha bastante transparente e aberto. Enfim, que o comitê, que é um comitê, que é um órgão 

institucional da lei, que é formado por instituições de diversas naturezas, seja composto de forma 

paritária entre sociedade civil e Estado. E que o comitê tenha total autonomia na escolha dos membros 

do mecanismo. E que na escolha, atendendo a essa requisição do protocolo, tenha profissionais de 

diversas áreas, tenha um equilíbrio de gênero, de raça, etnia e gênero na composição dos membros 

do mecanismo. Fazendo um breve balanço, a gente inspecionou cerca de cento e pouco, centenas de 

unidades, deste tempo de atividades no Rio de Janeiro, tanto no sistema penitenciário, sistema sócio-

educativo, abrigos, as chamadas comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos. O Rio de Janeiro 

hoje tem cerca de 34 ou 35 mil pessoas privadas de liberdade. As condições nos locais de privação 

de liberdade são um cenário de superlotação, falta de higiene. Quase metade dos presos no Rio são 

presos provisórios. Quer dizer, muitos deles não foram julgados. E a questão da violência psicológica 

e física é bastante elementar. Especialmente nas portas de entrada, que são aquelas unidades em que 

as pessoas ainda não... Acabaram de ser detidas, de ser presas e, enfim, sequer foram julgadas. Isso 

também acontece muito no sistema sócio-educativo, os relatos dos adolescentes são muito 

contundentes no que se refere à tortura.  

A colega Amélia falou da questão de gênero. Uma das coisas que a gente... Especialmente 

bem recente, eu acho que nas últimas semanas, a quantidade de meninas que são espancadas 

cotidianamente no sistema sócio-educativo, inclusive, um caso de uma adolescente gestante, que 

jogaram spray de pimenta nela. Enfim. E aí a gente discute e debate o crime de tortura. Eu penso que 

adolescente privado de liberdade, você tem o agente do Estado, você tem a pessoa privada de 

liberdade, você tem o adulto, você tem o adolescente, você tem o homem e você tem a mulher, quer 

dizer, em condição peculiar de desenvolvimento, é... Bom, eu acho que corresponde a todas as 

definições de tortura, numa situação como essa.  

E, fora isso, enfim, todo o cenário de superlotação, de criminalização. E, enfim, eu queria 

aproveitar aqui, eu deixei um relatório, infelizmente não trouxe muito, eu deixei um relatório nosso 

aqui com o deputado, enfim, também eu acho que... Depois eu passo o endereço que pode acessar na 

Internet. Eu queria só, tendo em vista essa pesquisa, falar um pouco do que a gente encontrou na 

prática, nas nossas visitas, nas nossas inspeções sobre as dificuldades que se têm nos casos de tortura. 

Primeiramente que... Aí já é, Nathércia, já é uma pergunta talvez que você possa estar falando. 

Primeiro, eu já queria pedir publicamente, se você pudesse passar para gente alguma fonte de dados 
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qualificando isso dentro do Estado do Rio de Janeiro, até para, como a gente tem uma realidade 

estadual, para a gente entender como isso está no Rio de Janeiro. E elogiar bastante esse trabalho, 

tendo em vista a dificuldade que se tem. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, a nossa legislação, 

uma das atribuições nossas, do mecanismo, é criar um banco de dados de casos de tortura no Estado. 

Até hoje a gente não conseguiu. A gente vai para... Uma vez, numa reunião com o Ministério Público, 

a gente pediu, o Promotor nos disse: “A gente tem poucos casos de tortura. Porque tortura é uma 

palavra muito forte para a gente colocar. Às vezes a gente cita lesão corporal”. Enfim, há todo um, 

digamos, um tabu em relação a isso. A gente não consegue ter dados. Outro exemplo, a gente, certa 

vez a gente... Um preso, uma coisa que é muito difícil um preso querer fazer denúncia, ele privado de 

liberdade, a gente conseguiu que o preso fosse para a unidade policial. Enfim, o preso tinha acabado 

de ser espancado. Eu acho que esse exemplo que eu vou dar é uma síntese do que a Amélia falou, do 

que a pesquisa foi apontada. A gente levou o preso, depois de ficar, enfim, praticamente todo dia até 

ele sair da unidade prisional para ir para a delegacia, e a gente ficou... Da delegacia para o IML, o 

preso foi ouvido, depois nós fomos atendidos de uma forma desrespeitosa pelo policial, enfim, pelos 

policiais na delegacia. Foi preciso uma intervenção nossa, telefonar para chefe de Polícia Civil, para 

o atendimento mudar completamente. Depois, daí, nós levamos o apenado para o Instituo Médico 

Legal, que também no Rio de Janeiro é vinculado à Polícia Civil. É um dos principais desafios da 

gente enfrentar. Acredito que deva ter alguma recomendação nesse sentido. Eu, o agente 

penitenciário, responsável pela segurança, e o médico, eu fui à sala para o exame, e o exame 

demorou... O exame do médico não demorou nem 30 segundos. Ele perguntou se ele tinha sido 

agredido, por quem... Não, esqueci, a primeira pergunta que o médico fez para o preso foi qual era o 

tipo penal dele. “Qual é o seu tipo penal?”. Aí ele disse os dois tipos penais, que eu não me recordo. 

E depois ele perguntou: “Mas quem que te agrediu? Foi o preso, ou foi o agente?”. Ele: “Foi o agente”. 

“Ah! Tá bom”. Aí, ele tirou a camisa, o médico olhou, assim, nem dez segundos sequer, usou algum 

instrumento de exame, e liberou em seguida. E liberou em seguida. Aí, ele ainda chegou para mim, 

eu fui questioná-lo, ele: “Essas pessoas ficam dando trabalho para a gente”. Enfim, dando trabalho. 

Em seguida eu fui pedir o número do conselho dele, ele se retirou da sala e disse para procurar na 

unidade policial que chegaria o exame.  

Quer dizer, isso é uma síntese de como é difícil a gente enfrentar o problema da tortura pelo 

sistema de Segurança Pública. E, um outro caso também, assim, de uma menina que foi espancada - 

enfim, foi um caso que teve até uma certa repercussão midiática no Rio de Janeiro - uma adolescente 

de roupa íntima foi espancada por agentes do sexo masculino. Ela ficou algemada numa grade, eles 

chamam bizarramente aquele procedimento de “bailarina”, que ela fica esticada com a algema. E a 

gente, levando a adolescente para a unidade policial, o registro de ocorrência se deu como lesão 
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corporal. Quer dizer, assim, eu acho que teria todas as características de um caso de tortura. Eu estou 

falando um pouco desses casos concretos, que são poucos casos que a gente consegue tomar esse 

procedimento, porque a pessoa privada de liberdade teme muito por - enfim, o que é bastante 

compreensível, até porque ela está totalmente sob a tutela do Estado – algum tipo de represália do 

sistema. Até porque, a Lei de Execuções Penais dá muitos poderes para o diretor da unidade, e ele 

pode, enfim, agir contra aquela pessoa privada de liberdade. Algumas questões aqui para a gente 

pensar, eu acho que a autonomia das corregedorias e das ouvidorias é um fato acho que bastante 

importante. Autonomia tanto no que se refere... Funcional e financeira. Quer dizer, é preciso ter 

autonomia financeira. E, bom, em breve, não sei também, aprofundar nesse assunto, mas, talvez a 

criação de... Não sei se seja uma vara ou enfim, alguma coisa especializada dentro da estrutura do 

Ministério Público, ou do Judiciário, ou da Segurança Pública para esses casos de tortura.  

Enfim, não precisava ser uma subpromotoria, mas alguma coisa que mencionasse a tortura, 

enfim, talvez dentro da questão dos diretos humanos. E reforçar aqui a legítima importância do Estado 

de São Paulo implementar, aprovar a lei e implementar o mecanismo e o comitê de combate à tortura. 

Eu acho que, até mais cedo, conversando com a Sheila lá no Conectas, acho que São Paulo, assim 

como o Rio, eu acho que é emblemático no Brasil nesse sentido, nós somos uma espécie de 

laboratório. Laboratório das práticas repressivas e também de resistência. Quer dizer, se no Rio de 

Janeiro, durante esses últimos anos, se criou uma modalidade de recolhimento de crianças em situação 

de rua e privação de liberdade, enfim, - que, felizmente, resistiu, felizmente não existe mais, devido 

à mobilização que foi feita no Rio de Janeiro - em São Paulo ainda permanece a Unidade 

Experimental de Saúde. Quer dizer, gravíssima violação de direitos humanos, reconhecida 

internacionalmente.  

O Comitê da ONU, quando esteve no Brasil em 2011, apontou esse problema. Então, acho 

que pela importância política que São Paulo exerce no país, também, de resistência. E, enfim, São 

Paulo hoje tem, conforme a Nathércia apontou, um terço da população carcerária do Brasil. Quer 

dizer, é fundamental que o Estado de São Paulo aprove a lei, essa Casa Legislativa, enfim, pautando 

a questão, a importância republicana da democracia, da defesa dos direitos humanos. E que esse 

processo de escolha dos membros do mecanismo seja um processo transparente, que acolha as 

diversidades de temáticas a serem enfrentadas em relação à tortura, ou seja, o sistema prisional, sócio-

educativo, saúde mental. A gente acompanha muitos casos de tortura dentro de hospitais 

psiquiátricos, dentro de unidades de saúde mental. Que tenha equilíbrio de gênero e de raça. E que 

seja profissionalizado, ou seja, assim como no Rio de Janeiro, que o membro do mecanismo não seja 

um trabalho voluntário, seja profissionalizado para exercer as suas atividades com muito mais êxito, 

tendo em vista a complexidade que esse trabalho tenha. E que o comitê tenha uma formação paritária. 
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Em alguns Estados, há representações da Segurança Pública, por exemplo, da Polícia Militar dentro 

dos comitês. A gente avalia isso um retrocesso, no sentido de que, enfim, a gente vai fiscalizar a 

polícia. Ainda mais a Polícia Militar, que a gente discute até a permanência desta instituição, dado o 

Estado Democrático de Direito. E que, sobretudo, o mecanismo tenha autonomia nas suas atividades, 

que seja por mandato, que tenha livre acesso a todos os locais de privação de liberdade, a hora que o 

mecanismo julgar necessário. Eu acho que esse é um dos principais pontos de desafio para a gente 

enfrentar. E, também, aproveitando aqui a questão do estudo, a tortura é colocada, enfim, os maiores 

casos de tortura são no âmbito privado, embora... Os maiores casos que são julgados são no âmbito 

privado, não é isso? E a pesquisa aponta que há muito mais casos de tortura em confissões do que em 

represálias, não é isso? 

 

   A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Que os agentes públicos, no propósito da tortura, 

aparece mais que os agentes públicos usam a tortura para obter confissão, enquanto os agentes 

privados para castigar. Então, pai e mãe castigando filho, e enquanto é policial, querendo obter a 

confissão de um suposto crime ou delito. 

 

O SR. FÁBIO SIMAS – Então, a pergunta que eu queria fazer, já encerrando a minha fala, 

enfim, eu acho que depois, também, a gente já podia pensar nisso, é essa qualificação do agente 

público. Porque há aquele agente público que é da Segurança Pública, que, no caso, são das unidades 

policiais, sobretudo a Polícia Civil, e Militar também. Porque eu acho que a tortura ocorre muito mais 

nessa perspectiva da confissão. E tem aquela tortura praticada já nos locais de privação de liberdade, 

já no sistema de privação de liberdade, digamos assim, como o sistema prisional, o sistema sócio-

educativo. Que, na nossa experiência, embora a gente não tenha dados tão concretos, digamos assim, 

até porque os casos muitas vezes não são encaminhados, mas, pela nossa expertise, a nossa 

experiência de ouvir o relato das pessoas privadas de liberdade, nos locais de privação de liberdade 

as práticas de tortura são muito mais praticadas como represália a algum ato. Ou então, uma espécie 

de ritual de entrada de pessoas dentro do sistema. Acho que, finalizando, quero agradecer o convite, 

enfim, colocar à disposição o Mecanismo de Combate à Tortura do Rio de Janeiro para esse debate 

aqui, dentro do Estado de São Paulo. E muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Belíssima contribuição. Toda reunião 

deve ter uma duração, a não ser que seja reunião de depoimento, como CPI, uma duração boa, para 

que os jornalistas possam entrevistar vocês que fizeram a pesquisa. Mas eu queria fazer um 

contraponto aqui, que eu considero interessante. Felizmente, não sei como chegou o convite, e o 
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Claudio Brambilla, esse nosso querido amigo, com nome italiano, uma das pessoas que foi 

tremendamente torturada no Brasil no período da ditadura, veio assistir. E ele enfrentou a tortura de 

uma forma impressionante. Enfrentou os torturadores na postura, na dignidade. E fez a denúncia no 

Brasil e no mundo. E, ao mesmo tempo... Isso aconteceu lá em São Carlos, quando ele era estudante, 

quando ele fazia tanto abdominal que os caras não conseguiam arrebentar ele de tão forte que ele era 

na cintura. E, aí, chega esse grupo de jovens, bem jovenzinhos, que vieram lá de Araraquara com 

pouquíssimos recursos, que a reitora, a digníssima reitora em exercício, os expulsou em 17, porque 

eles fizeram o crime e estão sendo torturados, todos de último ano, prontinhos para pegar o diploma, 

uns já até matriculados na... A reitora os expulsou porque eles participaram das manifestações do ano 

passado. Então, eu queria, em homenagem - que a Amelinha e eu somos da Mesa – mas a uma pessoa 

do mundo, da vida, que continua a sua vida, falasse um pouco sobre o período da sua tortura, 

barbaridade. E, sem forçar a mão, pedir para que uma daquelas jovens, a Mayara, falasse do processo 

de tortura e destruição da vida, do “curriculum” de vocês. Então, Claudio Brambilla, com a palavra.  

 

O SR. CLAUDIO BRAMBILLA – Muito obrigado, Deputado Adriano Diogo, de me dar a 

palavra. Eu fico impressionado com o trabalho, com a participação de tantas pessoas num tema que... 

A palavra nos abala, tortura é um negócio que arrepia a gente. E quem passou por isso, nesse caso, 

somos três pessoas, coincidentemente com uma vocação política. Então, houve grandes defensores 

na época, passeatas, mobilizações. Eu me lembro do delegado com a mesa forrada de telegrama do 

mundo inteiro e preocupado porque na casa dele o chamavam de torturador. Então, nós tivemos essa 

defesa. Mas o preso comum, esse... Eu queria só contar um detalhe.  

Desculpe, é que eu fico muito emocionado, mas... Eu estava muito mal na cadeia, na cela do 

DOPS, e um preso comum, um assassino foi me defender. E um outro, que estava rindo da minha 

situação, ouviu desse assassino: “Você foi torturado, mas você merece. Ele não, ele estava lutando 

por ideal”. Eu não estou inventando isso. Então, o grande problema que a gente encontra também na 

questão da tortura do preso comum, é que entre eles, eles acham que eles mereciam aquela... Então, 

essa é uma questão de consciência da humanidade. Quando um juiz é obrigado a misturar - pelo 

menos foi o que eu entendi – o agente público com o agente privado, é para atenuar a palavra tortura. 

Porque, o que nós estamos enfrentando nesse caso aí, é a vergonha da Justiça perante essa calamidade. 

E eu acredito que esse trabalho deve contribuir muito para que o pessoal que, no fundo, nessa essência 

que está, tem aquela posição “bandido bom é bandido morto”. E a Justiça foi para o ralo. Muito 

obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Brambilla. Então, Mayara - 

vocês que vieram de Araraquara, com recursos próprios, com toda dificuldade, estudantes que lutam 

- eu queria ouvir o seu poeminha pra terminar a nossa reunião. O José vai embora? O seu poeminha 

é tão bonitinho. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Mayara. Sem abusar do tempo, 

porque tudo aqui é muito cronometrado, mas, dê o recado. E peça um apoio, porque vocês estão em 

campanha de apoio, porque hoje é o último dia do recurso administrativo para tentar salvar essa 

expulsão coletiva absurda de 17 jovens do último ano da Unesp de Araraquara.  

 

A SRA. MAYARA MANTOVANI – Boa tarde a todos. Primeiramente, eu acho que tem três 

fatos que fazem mais ligação, assim, ao que a gente está escutando aqui, a questão da ditadura e da 

tortura e tudo o mais. Primeiramente, que, assim, a questão do movimento estudantil, ao qual nós 

fazemos, ou fazíamos, parte é uma luta histórica. A ampliação do acesso à universidade para todos, a 

gente teve essa luta em 2013. Tem a entrada dos cotistas, esse ano já vai para 25%. Mas, a gente vê 

também que as políticas de permanência estudantil não acompanham todo esse processo da entrada 

de mais pobres na universidade. E desde sempre essa luta por mais bolsas, mas auxílios, e para que 

os estudantes, além de que passem pelo filtro do vestibular, possam permanecer na universidade, o 

que não é fácil. E esse é o movimento, que a gente estava ali dentro, tomamos os nossos métodos de 

luta, como a ocupação de uma direção. E essas 17 pessoas, que, no caso, tinham três nomes que nem 

estavam na reintegração de posse, eles realmente, o único modo deles é ter escolhido a dedo. E a 

gente sabe muito bem que são os que tinham, também, participação no centro acadêmico, ou que eles 

já tinham... Ou seja, já tinham os nomes e as carinhas marcadas. Mas, os três fatos, assim, 

principalmente específicos, a unidade da FCL, da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara é 

que em 2007 foi, por exemplo, a primeira invasão da Tropa de Choque na universidade, no período 

democrático que a gente vive. E depois disso, foi mesmo um terrorismo psicológico para os 

estudantes, que não tinham condições mais de se mobilizarem e ficaram chocados com aquela 

situação.  

E agora, desde 2011, 2012, até 2013, já tiveram ações diretas também. O movimento estudantil 

vem crescendo, assim como o movimento estadual das lutas das universidades públicas, e com os três 

setores: trabalhadores, estudantes e docentes. E o que acontece? Esse fato de Araraquara ser marcado 

por um processo repressivo, além da reintegração de posse, teve a instalação de câmeras em todas as 

salas de aula. Então, a gente vê o depoimento da galera que, por exemplo, estava estudando lá 

Ciências Sociais na unidade da FCL, o período da ditadura, e eles contando que tinham dois policiais 

que entravam na sala de aula fardados para estarem ali mesmo, num grupo da galera que estava 

assistindo a aula. E aí, o que a gente vê hoje são, simplesmente, salas de aulas com câmeras que 
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filmam e os professores se restringem a falar coisas, porque eles têm medo que estejam lendo os 

lábios deles, sabe? E agora, em 2014, o processo... Em 2015, o processo fica bem mais tenso dentro 

de Araraquara, porque eles... Além de 25% cotistas, um RU que está fechado por um ano para 

reforma, e não foi apresentada uma boa alternativa a isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Residência Universitária. Fala o que é 

RU. 

 

A SRA. MAYARA MANTOVANI – É Restaurante Universitário, fechado, dentro da 

unidade. E eles fizeram a instalação de... Assim, é a cultura do controle do medo mesmo. Porque eu 

cheguei agora, depois dessa minha retirada, que eu tinha sido suspensa e agora eu estou expulsa, mas, 

quando eu cheguei ao campus, eu fiquei muito mexida mesmo, porque eles fizeram a instalação de 

câmeras de alta resolução e com áudio, onde justamente nós fazíamos as nossas assembleias, que é 

na frente dos centros acadêmicos. Então, hoje a gente não pode mais se reunir lá, entendeu? Não tem 

onde se reunir. Outro espaço que a gente... No gramado, se tornou um canteiro de rosas. Então, a 

gente não tem onde se reunir. É um espaço repressor, por si só. E aí, o último fato que eu queria falar, 

que marca muito também todo esse processo, é que, até a luta dentro da Unesp, assim como as outras 

estaduais, elas têm um estatuto que advém da ditadura. Elas são... Têm artigos que vêm do AI-5 

mesmo, do 447, não é?        

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 4477.  

 

A SRA. MAYARA MANTOVANI – Isso. E, nesse caso, por exemplo, tem lá o que a gente 

foi acusado, dentre tantas coisas, por exemplo, em proibição de manifestação política, de discussão... 

Como é que é? 

 

O SR. – Manifestação de cunho político, religioso, racial e as morais e bons costumes. 

 

A SRA. MAYARA MANTOVANI – Então, têm mesmo artigos ali que são vestígios e que 

são utilizados ainda. Que são vestígios ainda, sabe? E que a gente está sendo acusado por esses artigos 

e hoje a gente está expulso, sabe? E eu acho que, se vocês pegarem o regime, por exemplo, a gente 

está expulso por uma ocupação que até a Justiça Comum já arquivou o inquérito por não ter prova, 

nem tem como individualizar nada. E a universidade ainda... A comissão sindicante - que eles mesmos 

que denunciam, eles mesmos que chamam a comissão sindicante, eles mesmos que julgam e eles 
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mesmos que assinam - então, a comissão sindicante tirou pelas discussões, o diretor Arnaldo Cortina 

assinou embaixo, foi para a reitoria e a Marilza Vieira, que é a vice-reitora, no caso, a reitora em 

exercício, assinou também. Isso sem passar, sem falar da antidemocracia da universidade, sem passar 

por nenhum outro órgão deliberativo e tudo o mais.  

Então, eu acho que é mais isso. Infelizmente, o que eu vejo é a instalação mesmo desse 

controle, desse medo dentro da universidade para que os que estão ali, lutando para uma universidade 

realmente que tenha acesso para todos, pública, gratuita e de qualidade, e está realmente sendo 

expulso da universidade, infelizmente. E isso pode ser o vestígio para muitas outras expulsões ainda, 

infelizmente. (Palmas.) Ah! Gente, e a gente pretende passar um... Pode passar um chapeuzinho, 

assim, em questão de campanha financeira... Campanha não, no momento a gente se encontra até 

todos sem bolsas, esse mês está bem tensa a situação. E aí, a gente está pensando em passar um chapéu 

por aqui, quem puder contribuir, a gente agradece muito. Vocês queriam apresentar? Então, é só isso 

gente. Obrigada aí por estar aqui. Agradecida. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Obrigada, Mayara. 

 

O SR. CAIO – Eu esqueci de falar uma coisa.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala rapidinho, então.  

 

O SR. CAIO – Boa tarde.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E nós não tivemos o poeminha dela. 

 

O SR. CAIO – É. Então. Carmem, vem cá. Eu sou o Caio, um dos expulsos também. Eu só 

queria dizer que a gente tem uma página no Facebook, que é uma fan page, pela reintegração dos 17 

expulsos da Unesp de Araraquara. E nós estamos recolhendo moções de apoio e assinaturas para o 

nosso manifesto. Quem puder dar uma curtida também, para dar uma visibilizada na página, mandar 

moção. Enfim, a gente está precisando mesmo de todo apoio, de qualquer um assim mesmo. A 

imprensa que tiver blog, a gente tem comunicados à imprensa também. A gente pode divulgar por 

email, para vocês divulgarem. Seria muito interessante esse contato nesse momento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto. Falta só o poema agora, para 

encerrar. 
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A SRA. CARMEM – Eu só queria falar antes duas coisas. A gente tem uma moção, quem 

puder assinar também, fala com a gente. E ali na mão do Caio tem um cartaz, que é uma outra 

campanha, que está escrito: “pela revogação das 17 expulsões da Unesp”. E várias pessoas de vários 

lugares do Brasil estão tirando foto com algo escrito assim para colocar na Internet também. Se vocês 

puderem tirar foto depois. E, na verdade, eu não sou uma das expulsas, eu sou da Associação de Pós-

Graduandos da Unesp, sofri violência do Estado e policial durante a minha graduação na Unesp de 

Bauru. E sou companheira de luta do pessoal da graduação, na pós. E por isso que eu vim aqui 

também. E aí, por ser companheira do pessoal, eu estava na primeira reunião depois da notícia das 

expulsões. E, bom, eu não sou poeta profissional, mas ontem a gente estava aqui na CPI de 

averiguação dos casos de violência na universidade, violação dos direitos humanos na universidade, 

e o deputado falou algo muito importante, que é ver os alunos enquanto pessoas, não são apenas 

números. E aí, nessa reunião após a notícia, a gente fez uma rodada sobre os sentimentos dos expulsos 

e dos companheiros sobre isso. E aí, eu escrevi algo, porque eu comecei a ter várias afetações a partir 

disso. E aí, eu vou pedir licença para ler, então, também pedindo o apoio de vocês. “Ó dor que mata, 

confunde e estaca. Estaca, finca, pega bem firme uma marca, no tempo do meu corpo, no tempo do 

meu coração. Fui a Marte, fui a Vênus. Fui água e fui fogo, terra e vento. Fui junto, fui misturado. 

Fui todas as cores e me tornei uma só. Não tive medo, mas agora estou paralisado. Não tive medo, e 

agora me sinto revoltado. A sensação é extrema. A desolação virou lema. São tantas palavras. Agora 

estou mudo. É tanta coisa, que nada sai, no momento em que todos parecem sair. Fica força, não me 

deixa na forca! Traz de grão em grão o sal, o açúcar e a água. Finca os meus pés na luta, na curva, 

para que eu possa seguir firme. Firme na mesma estrada. Colocar adubo no chão. Restaurar as 

pegadas. Meus pés e minhas mãos”. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Hã? Desculpa. 

 

A SRA. CARMEM – Não, desculpa eu, inclusive, por tirar os sapatos. Porque ontem eu fui 

revistada na hora de entrar aqui e eu levei bronca por ter um chinelo “Havaiana” na mochila. E, não, 

eu não entrei de chinelo “Havaiana”, eu só os tinha na mochila. Mas, é muito bom estar descalça 

agora, aqui na frente. Eu ia só aproveitar, porque hoje de manhã nós estávamos numa outra reunião, 

graças ao deputado, e a gente se sentiu mal, porque foram tantas barbaridades, tanta desgraça que a 

gente ouviu, que a gente se sentia muito pequeno, sabe? Alguns falavam: “Nossa, e daí que eu fui 

expulso”, sabe? Tem mil pessoas morrendo. Tinha uma pessoa que perdeu um irmão e um filho pela 

violência do Estado, sabe? Mas, não gente, a gente não pode se iludir achando que são coisas, umas 
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pequenas, outras grandes, são todas faces da mesma moeda. Moeda da violência de um Estado que 

oprime e reprime. E a gente pode mudar isso junto e o nosso caso não é menor. E vocês vão voltar 

para a universidade e mudar aquele lugar. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Como é o seu nome?          

 

A SRA. CARMEM – Carmem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carmem. Muito bom. Vamos lá. Vamos 

concluir? Vamos dar um jeito de concluir? As duas. Bissotinho, quer dar uma palavra? Você também 

participou do trabalho, está tão quietinha. Cinco minutos de fama. (Risos.)  

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Merecida. 

 

A SRA. MARIA CAROLINA BISSOTO – Bem, a gente começou a pesquisa em abril de 

2011, como a Nathércia disse, foi feito um formulário, no qual a gente preenchia com o maior número 

de informações que a gente tinha no acórdão. Tinham muitos acórdãos que não tinha informação 

nenhuma. Tinha acórdão que não tinha nem quem era a vítima, nem quem era o autor, nem quem 

era... Se era homem, se era mulher. Tinha gente, tinha coisa de tudo. Tinham acórdãos que eram 

minúsculos, tinham outros que eram gigantescos. O que me surpreendeu foi... Eu analisei os acórdãos 

do Estado de Minas Gerais. E Minas Gerais, na Segunda Câmara, todos os casos que chegaram lá 

envolvendo agentes públicos, eles foram desclassificados para lesões corporais, ou maus-tratos, 

porque, de acordo com a Convenção da ONU, só é... Aliás, quando era agente privado. Desculpe. 

 

A SRA. NATHÉRCIA MAGNANI – Agentes privados. 

 

A SRA. MARIA CAROLINA BISSOTO – Quando era agente privado era desclassificado 

para lesões corporais ou maus-tratos, por quê? Por causa da Convenção da ONU, só agentes públicos 

podem praticar tortura. Então, eles eram declarados inconstitucionais, a Lei 9.455. E aí, ocorria a 

desclassificação. E era muito frequente, também, nos casos de Minas Gerais, você ter citações dos 

tratados internacionais, que a gente não via muito em outros Estrados. Tinha Estado que nem... 

Ignorava completamente, como se nem existisse tratado internacional. Era uma coisa, assim, que o 

pessoal nem conhecia. Parece que nem existia isso. Então, foi uma pesquisa muito legal, foi muito 

interessante participar da pesquisa. Acho que foi um grande aprendizado para todas nós que 
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participamos. Infelizmente eu abandonei, tive que sair na metade dela, em 2012. Mas, daí, a 

Nathércia, a Paula e a Mayara que acabaram concluindo. E eu acho que foi um grande aprendizado. 

E acho que é isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maria Carolina Bissoto. Grande 

companheira da Comissão da Verdade. Então, queria agradecer a Vilminha, do Tortura Nunca Mais. 

Quem mais que está aí, que veio de fora, que veio de longe? O Danilo Bontempo, o Brambilla, Ana 

Meneguzzi, todo mundo que veio prestigiar esse lançamento. E a Thaís Barreto lá no fundo, 

registrando tudo, filmando tudo. Eu queria ver se essa semana, essas semanas que faltam, eu preciso 

de um apoio de vocês, até se o companheiro do Rio de Janeiro pudesse ficar mais um pouco. Porque 

a lei, eles vão aprovar aqui na Assembleia. O que eles estão querendo, o que está uma enorme 

dificuldade é criar estrutura. Ou estrutura de Estado, ficando lá no Palácio, na Casa Civil, ou aqui na 

Assembleia. Esse é o grande problema, que é a estrutura autônoma e independente dos peritos. Acho 

que foi bom trazer esse relatório aqui para São Paulo. Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho uma esperança 

muito grande de que a gente ainda consiga aprovar a lei e deixar a estrutura pronta para vocês 

continuarem o trabalho. Até nós, da Comissão da Verdade e da Comissão de Direitos Humanos, 

seguramente não estaremos aqui na outra legislatura, mas outros parceiros... Tem o João Paulo Rillo. 

Está voltando aquele menino de Sorocaba, o Marcelo. Mesmo o Geraldinho Siqueira, que é um bom 

companheiro da Comissão de Justiça. Então, eu espero que as novas gerações vão assumir. Então, 

parabéns por esse trabalho, nós também nos sentimos... Foi importante vocês virem aqui fazer esse 

registro. E nós não vamos, nós não vamos fazer isso aqui, pela Comissão da Verdade. Foi uma coisa 

importantíssima, e nós não vamos envergonhar vocês. Vamos tentar criar lei, criar estrutura. E é isso. 

Muito obrigado. A sessão está encerrada. (Palmas.)  

   

*      *      * 
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