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HELP!!! 



TROTE SOLIDÁRIO 
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TORTURA 



TORTURA 

“Por questio (tortura) devemos entender o 
tormento e o sofrimento do corpo com a 
finalidade de obter a verdade, portanto, 
nem o interrogatório em si nem as 
ameaças leves dizem respeito a este édito”. 

 

                                          Ulpiano, seculo III 



TORTURA 

“A tortura constitui o interrogatório a 
respeito de um  crime sabidamente 
ocorrido, durante o qual se faz uso do 
tormento do corpo, autorizado 
legitimamente pelo juiz, com o propósito 
de obter a verdade sobre o crime em 
questão” 

                                             Bocer, seculo XIII 



TORTURA 

“Quando falamos em tortura judicial, 
referimo-nos ao uso da coersão física por 
oficiais do Estado a fim de reunir 
evidências para as medidas judiciais... 

                                           

                                        John Langbein, 1978 



TORTURA 

Qualquer ato através do qual se inflige à uma 
pessoa dor aguda ou sofrimento tanto físico 
quanto mental, intencionalmente ou por 
instigação de um encarregado público, com a 
finalidade de se obter dela ou de uma terceira 
pessoa alguma informação ou confissão; de 
puni-la por um ato que tenha cometido; de 
intimidá-la ou a outras pessoas 

 
                      Declaração contra tortura – ONU, 1975 



TORTURA 

“É a imposição de dor física ou psicológica 
por crueldade, intimidação, punição, para 
obtenção de uma confissão, informação ou 
simplesmente por prazer da pessoa que 
tortura”. 

 

 



TORTURA 

“Termo moral-sentimental que designa o 
ato de causar sofrimento de qualquer tipo 
em qualquer pessoa, para qualquer 
propósito – ou mesmo sem propósito”. 

 

                                      Selene Maria de Almeida 

                                                               Juiza Federal 



 

 

 

            Como se formam os torturadores? 



Será que todo torturador é um sádico nato ou 
alguém que se transformou em sádico? 



MILGRAN, Stanley. Obedience to authority: an 
experimental view. New York: Harper and Row, 
1974. 



Amilcar Lobo Moreira da Silva 
(1939 – 1997) 



É vedado ao médico 

 

Art. 49 – Participar da prática de tortura ou 
outras formas de procedimentos degradantes, 
desumanas ou cruéis, ser coniventes com tais 
práticas ou não denunciá-las quando delas tiver 
conhecimento. 
                                         

                                            CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA, 1988 



VIVER É MUITO 
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