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Ÿ Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Ÿ Convenção das Nações Unidas contra Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes de 1984.

Ÿ Constituição da República Brasileira (Artigo 5º, III e XLIII).

Ÿ Lei  nº.9.455 de 1997,  define os crimes de tortura e dá outras providências. 

Ÿ Lei nº.12. 847 de 2013, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção 
e Combate a Tortura.

Ÿ Lei nº. 10.006, de 26 de abril de 2013, que institui a criação do CEPET/ES.
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CEPET 
Um dos instrumentos de combate à tortura

O governo e sociedade civil criaram os comitês de prevenção e combate à tortura 
com o objetivo de reunir atores responsáveis e interessados em promover ações de 
combate à tortura no país. 

O Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo 
(CEPET/ES) é um colegiado composto por representes de entidades governamentais 
ou não governamentais e tem como umas de suas principais diretrizes o respeito 
integral aos direitos humanos, em especial das pessoas privadas de liberdade.

Competências do CEPET
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.A tortura é um crime contra a humanidade, 

inafiançável e insuscetível de graça ou 
indulto. Esta prática não é apenas proibida 
pela legislação nacional, como também por 
uma série de tratados internacionais firmados 
pelo Brasil e por diversos outros países.

Ainda assim, vemos que a tortura é uma 
prática que se enraizou na história brasileira 
desde os tempos em que erámos uma colônia 
portuguesa. Daquele tempo ficam as marcas 
das torturas praticadas principalmente contra 
a população negra e indígena mantidas sob 
escravidão.

No entanto, foram nos períodos de regime 
autoritário e ditatorial que a tortura se fixou 
como prática utilizada pelo Estado em suas 
investigações, interrogatórios e no controle 
dos indivíduos privados de liberdade.

Por mais que estas práticas tenham se 
transformado historicamente, por mais que 

seus procedimentos e instrumentos tenham 
variado e se sofisticado, o principal objetivo 
da tortura é o mesmo: transformar o outro em 
objeto, produzir submissão e controle.

Percebe-se que a tortura tem sido um 
importante mecanismo de controle: induz ao 
silêncio, as conveniências e omissões.  E tal 
situação de violência se agrava quando há a 
anuência de autoridades do Estado, que 
aceitam e, por vezes, estimulam a 
manutenção destes perversos procedimentos.

Por isso, é fundamental que estes casos sejam 
denunciados, divulgados, pois só assim será 
possível punir os responsáveis e prevenir que 
novos casos aconteçam. Tortura é crime e 
nada mais.

É a nossa própria sensibilidade, a capacidade 
da sociedade de se indignar e de não tolerar 
práticas aonde a violência se faz presente,  
que irá impor os limites á tortura. 

Compreendendo a tortura 

Para a legislação brasileira (Lei 9.455 de 1997) pode ser entendido como tortura: 

a) forçar, obrigar ou violentar alguém para obter informação, declaração ou confissão; 

b) forçar, obrigar ou violentar alguém para que ele cometa um ato criminoso; 

c) forçar, obrigar ou violentar alguém por motivo de discriminação racial ou religiosa; 

d) submeter alguém que esteja sob a guarda, poder ou autoridade de outra a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo ou como medida preventiva. 

Ÿ Coordenar o sistema estadual de 
prevenção à tortura, avaliar e acompanhar 
as ações, os programas, os projetos e os 
planos relacionados ao enfrentamento a 
torturas no Estado, propondo as 
adaptações que se fizerem necessárias;

Ÿ Acompanhar a atuação dos mecanismos 
preventivos da tortura no Estado, avaliar 
seu desempenho e colaborar para o 
aprimoramento de suas funções, zelando 
pelo cumprimento e celeridade dos 
procedimentos de apuração e sanção 
administrativa e judicial de agentes 
envolvidos na prática de tortura;

Ÿ Avaliar e acompanhar os projetos de 
cooperação técnica firmados entre o 
Estado do Espírito Santo e os organismos 
nacionais e internacionais que tratem do 
enfrentamento à tortura;

Ÿ Recomendar a elaboração de estudos e 
pesquisas e incentivar a realização de 
campanhas relacionadas ao 
enfrentamento à tortura;

Ÿ Articular com organizações e organismos 
nacionais e internacionais que atuem na 
erradicação da tortura e de outros 
tratamentos e práticas cruéis, desumanas 

ou degradantes e, em especial, com a 
Secretaria de Diretos Humanos da 
Presidência da República;

Ÿ Construir e manter banco de dados, com 
informações sobre as atuações dos órgãos 
governamentais e não governamentais na 
prevenção e atuação contra a tortura e os 
tratamentos desumanos, degradantes ou 
cruéis, construir e manter cadastro de 
alegações de prática de tortura e 
tratamentos desumanos, degradantes ou 
cruéis, elaborar cadastro de denúncias 
criminais, por prática de tortura, elaborar 
cadastro de relatórios de visitas de órgãos 
de monitoramento do sistema prisional e 
observar a regularidade e efetividade da 
atuação dos demais órgãos e instituições 
integrantes do sistema nacional de 
prevenção à tortura.

Ÿ Compete ainda ao CEPET/ES, a escolha 
dos membros do Mecanismo Estadual de 
Erradicação e Prevenção a Tortura 
(MEPET/ES), que tem por função realizar 
visitas, elaborar relatórios e fazer 
recomendações às autoridades estaduais 
e, cabe ao CEPET/ES a função de articular 
o cumprimento das mesmas. 

Tortura 
na legislação brasileira


