
Pelo protocolo de Istambul é possível recolher provas da prática da tortura e maus tratos, servindo os interesses da justiça. Em todos os

casos à cima fora relatado abuso policial no momento da prisão. Aplicando a classificação de lesões, nos casos 1 e 2 podemos aferir como

sendo lesão que não poderiam ter sido causadas em nenhuma outra circunstância, a não ser na descrita, enquanto nos casos 3 e 4, seria

típica, visto que a lesão é geralmente encontrada em casos desse tipo de trauma, mas existem outras causas possíveis.

Casos como os apresentados, porém, não são isolados. Ao contrário, existe uma série de situações que ferem os Direitos Humanos, em

especial no que tange ao tratamento de pessoas privadas de liberdade. Isso explicita a necessidade de exame cautelar e seguimento do

Protocolo de Istambul. Nesse contexto, em 2014, na cidade de Meerut, Uttar Pradesh (UP), Índia, Rajeev Sharma, 28, eletricista, foi levado

sob custódia por policiais, sem mandado de prisão, acusado de roubo, em seguida, morreu na delegacia, após um dia de detenção. Nesse

caso, os policiais alegaram suicídio de Rajeev, entretanto, a família alega que ele foi espancado e morto, por tê-lo visto machucado e

sangrando. Casos como este são frequentes, e reiteram a importância de identificar as ocorrências de tortura, uma vez que a prática é usada

por autoridades e muitas vezes não é reconhecida. Além disso, os gastos do Estado para arcar financeiramente com o tratamento de vítimas

de tortura ou de tratamento cruel, desumano e degradante, sob sua custódia, são mais altos quando comparados aos requeridos para

promover reformas no sistema carcerário e treinamento dos oficiais do Estado que auxiliariam na diminuição desses atos de agressão. Dessa

forma, além da economia de recursos financeiros estatais, essas medidas impactariam positivamente na qualidade de vida dos indivíduos

custodiados.

PROTOCOLO DE ISTAMBUL: 

Classificação de lesões na suspeita de tortura

A tortura é um crime hediondo, no qual há intencionalidade e

motivação de causar dor ou sofrimento intenso à vítima e cujo

perpetrador é pessoa em posição de poder. Representa grave

violação dos Direitos Humanos, já que fere o artigo 5º da

Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que “ninguém

será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel,

desumano ou degradante”. Toda e qualquer suspeita de tortura ou

maus-tratos deve ser investigada, independente do suposto

agressor, como, por exemplo, uma autoridade policial por uso

excessivo da força. O Protocolo de Istambul, então, é fundamental

para a investigação e documentação de tortura ou de tratamento

cruel, desumano e degradante, por mostrar meios de se prosseguir

com uma denúncia, o que inclui corretas classificações de lesão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudo utilizou a tipificação de lesões: 1) Inconsistente: a lesão não

poderia ter sido causada pelo trauma descrito; 2) Consistente: a

lesão poderia ter sido causada pelo trauma descrito, mas não é

especifica dele e existem muitas outras causas possíveis; 3)

Altamente consistente: a lesão poderia ter sido causada pelo

trauma descrito e são poucas as outras causas possíveis; 4) Típica

de: a lesão é geralmente encontrada em casos desse tipo de

trauma, mas existem outras causas possíveis; 5) Diagnóstico de: a

lesão não poderia ter sido causada em nenhuma outra

circunstância, a não ser na descrita.
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O Protocolo de Istambul, “Manual para Investigação e Documentação Eficazes da Tortura e de outras Formas Cruéis, Desumanas ou

Degradantes de Castigo ou Punição”, apresentado ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em 9 de agosto de

1999, consiste no documento mais completo que subsidia os examinadores forenses sobre como devem proceder para identificação,

caracterização e elucidação do crime de tortura.

METODOLOGIA

OBJETIVO

Aplicar os critérios de tipificação de lesões suspeitas de tortura, de

acordo com o Protocolo de Istambul, por meio de imagens.

Caso 2 - Homem refere ter 

tido o rosto queimado com 

ferro de passar (Imagem B). 
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Caso 1 - Mulher refere mão 

queimada por ser forçada deitar em 

asfalto fresco quente (Imagem A). 

Caso 4 - Homem refere ter sido 

atingido por chute com tênis na testa 

(Imagem D). 
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Caso 3 - Homem refere ter 

tido a orelha cortada por 

alicate (Imagem C).

Imagem D - Lesão do caso 4


