
NOTA PÚBLICA 

 

A tortura é covarde e é contra o Direito 

 

O que separa a civilização da barbárie é a observância à regras de direitos fundamentais 

e à convivialidade democrática. É a recusa da violência e a afirmação de regras de 

Direito. A vedação à tortura é consenso nas democracias e está assentada em vários 

instrumentos de Direito Internacional. Nada justifica que a sociedade autorize a 

violência e a tortura. Nada autoriza que os agentes da Lei usem a prerrogativa que a 

sociedade lhes confere para aviltar a dignidade humana. Contra aqueles que violaram a 

lei, defendemos a estrita observância da Lei e do Estado Democrático de Direito. 

Práticas de tortura desumanizam a todos nós, destroem a democracia e geram 

insegurança para todos, pois autorizam que métodos covardes sejam usados contra a 

sociedade.  

 

Este Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, instância interinstitucional 

legalmente constituída para a prevenção e enfrentamento à práticas de tortura, recebe 

cotidianamente denúncias e visita unidades de privação de liberdade. A violência 

institucional ainda é prática absolutamente comum no Brasil, recaindo, sobretudo, 

contra grupos socialmente mais vulneráveis, notadamente jovens, negros, de classes 

populares em periferias urbanas.  

 

Por tais razões, repudiamos tais práticas, desta feita por policiais militares do Ceará 

contra um adolescente na periferia de Fortaleza no dia 28 de agosto de 2018, no bairro 

Bela Vista. As imagens atestam a covardia e a naturalidade com que os agentes 

realizaram a sessão de tortura.  

 

É imprescindível que os Chefes dos Poderes Estaduais se manifestem desautorizando 

essa prática. Da mesma forma, instamos ao Ministério Público, à Controladoria Geral de 

Disciplina dos Órgãos de Segurança Publica e à Secretaria de Segurança Pública e 

Defesa Social do Ceará a apuração, identificação e rigorosa responsabilização dos 

envolvidos. Ao tempo que também demandamos à Secretaria de Justiça a proteção e 

atendimento psicossocial da vítima, família e testemunhas. 

 

Por fim, reiteramos o estabelecimento em curto prazo dos marcos legais e orçamentos 

necessários para a instituição do Sistema Estadual de Prevenção Combate à Tortura e do 

Sistema de Proteção às Vítimas e Testemunhas.  

 

Fortaleza, 29 de agosto de 2018. 

 

Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Ceará 

 


