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Simpósio: DIGNIDADE HUMANA E DIREITO PENAL   

 

RESUMO: Ainda que nos pareça clara a proibição da utilização da tortura, principalmente no 

caso dos ordenamentos jurídicos que a trazem de forma expressa, a proibição absoluta pode, 

em certos casos, como os de ticking time bomb (casos de bomba relógio) e extorsão mediante 

sequestro, resultar numa dolorosa escolha, caso opte por sua não utilização. Muitos não 

conseguem resistir à tentação e defendem sua utilização em casos excepcionais, com 

argumentos que vão desde um senso pessoal de justiça até reflexões envolvendo a teoria do 

crime e suas formas de exclusão da responsabilidade penal acrescidos de discursos de base 

jus-filosófica como a teoria da argumentação jurídica, baseado na ideia de proporcionalidade 

e regras de ponderação. A pesquisa pretende responder se, afinal, sobrou algum espaço para a 

utilização da tortura no processo penal contemporâneo? Para tanto, precisamos identificar o 

papel do Poder Judiciário na concretização dos direitos fundamentais envolvendo casos de 

tortura e aprofundar na discussão no sentido de estimular uma discussão adequada que 

propicie uma leitura adequada segundo o paradigma do Estado Democrático de Direito. Com 

o avanço da justiça constitucional a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, o Poder 

Judiciário vem se destacando na tomada de decisões de grande relevância em prol da proteção 

dos direitos fundamentais. No entanto, a divisão entre a Política e o Direito já não está tão 

clara como outrora. Em razão disso, a definição dos limites de atuação do Poder Judiciário 

surge como uma nova preocupação, juntamente com aquela direcionada ao cumprimento das 

normas constitucionais pelos outros poderes. Neste sentido, definir qual é a função do Poder 

Judiciário para a construção de uma resposta adequada no caso envolvendo a utilização da 

tortura em casos excepcionais é um ponto chave para a resolução parcial do problema. Diante 

de todas as justificativas apresentadas para a relativização da proibição da tortura, que se 

direcionam para uma escolha da proteção das vítimas em detrimento da violação dos direitos 

fundamentais dos acusados, nenhuma delas consegue justificar a intervenção do Estado sem 

que comprometa sua legitimidade. Afinal, numa jurisdição constitucional, não se admite, de 

forma alguma, tratar o indivíduo como mero objeto para alcance de interesses alheios como se 

a sua dignidade estivesse sob a uma espécie de condição resolutiva.   
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