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A legislação comentada visa trazer pontos importantes da lei com o melhor que 

há na doutrina e jurisprudência pátria. Conforme afirmado acima, não temos 

por objetivo comentar artigo por artigo e sim aqueles de grande repercussão ou 

que gerem dúvidas, etc. 

Orientações para a consulta a mais essa ferramenta:  
a) a lei está atualizada, portanto, pode lê-la com toda a confiança;  
b) artigos, incisos ou alíneas destacado em amarelo são aqueles que 
queremos chamar sua atenção ou por tem grande incidência em provas de 
concursos ou oab, ou porque é fundamental para a compreensão geral deles 
próprio ou da lei como um todo. 
c) toda informação com a letra destacada (fonte diferente da preta) são os 
comentários pertinentes e importantes à Lei. 
 

LEI DE TORTURA 

LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997. 

 
Define os crimes de tortura e dá outras providências. 

        O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Considerações Iniciais: 

- Existem duas convenções internacionais da qual o Brasil é signatário sobre a 

tortura: Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanas e degradantes (dec. nº 40/91); Convenção Interamericana para 

prevenir a tortura (dec. nº 98.386/89). Em ambas, o crime de tortura é 

classificado como crime próprio – exige uma qualidade especial para o autor 

(sujeito ativo) do delito, qual seja, a de funcionário público. 

- A lei 9.455/97 (crimes de tortura) não exige que o agente autor do delito seja 

agente público, assim, o crime de tortura, em regra, não é crime próprio na 

legislação brasileira. Em regra, o crime de tortura é crime comum, corrobora 

com esse entendimento o § 4º da lei, que estabelece aumento de pena (1/6 a 

1/3) caso o crime seja cometido por agente público. 

- A tortura no âmbito constitucional: art. 5, III, da CF, “ninguém será submetido 

a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”; art. 5º, XLIII “a lei 

considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 

da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 

definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 

executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.455-1997?OpenDocument
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- A prática de tortura configura um crime equiparado aos crimes hediondos (lei 

nº 8.072/90). 

        Art. 1º Constitui crime de tortura: 

        I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento físico ou mental: 

 Constranger significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher seus 

movimentos para que deixe de fazer. 

 Violência: há de ser física; grave ameaça é uma intimidação com 

possível promessa de um mal futuro. Assim, o termo violência refere-se 

à física ao passo que grave ameaça à moral. 

 O meio empregado (violência ou grave ameaça) deve trazer a vítima 

sofrimento físico ou mental (perturbação, medo, etc.). 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou 

de terceira pessoa;  

Alínea a: Tortura prova, inquisitiva, persecutória, institucional, confissão. 

- Especialização do crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP). Por isso, a 

tortura prova é um constrangimento ilegal especializado. Se não configurado a 

tortura pode haver a desclassificação para o tipo do art. 146, CP. 

        b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;  

Alínea b: Tortura crime ou meio. 

        c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 

Alínea c: Tortura discriminatória. 

        II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 

de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 

forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.  

 Inciso II: Tortura pena ou castigo. 

 O núcleo do tipo é, justamente, o verbo submeter, que significa sujeitar, 

subjugar, reduzir à obediência, ou seja, obrigar alguém sob sua guarda, 

poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma 

de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.  
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  Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

        § 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a 

medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática 

de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. (Tortura do 

encarcerado). 

        § 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever 

de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. 

(Tortura omissiva ou imprópria). 

        § 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é 

de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a 

dezesseis anos. (Tortura qualificada). 

        § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: 

 I - se o crime é cometido por agente público; 

 II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de 

deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; (Redação dada pela 

Lei nº 10.741, de 2003) 

        III - se o crime é cometido mediante sequestro. 

        § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego 

público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

        § 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

(art. 5º, XLIII, da CF). 

- Inafiançável – crime em que não cabe fiança. Assim, o preso não poderá 

usufruir de liberdade com o pagamento de fiança. 

- Insuscetível de graça ou anistia:  
Anistia é indulgência concedida pelo Congresso Nacional mediante Lei a um 
fato ou crime, tem como efeito prático, apagar tudo em relação ao fato 
cometido não abrange pessoas.  É uma causa de extinção da punibilidade (art. 
107, II, CP) cabível a qualquer momento: antes ou depois do processo e 
mesmo depois da condenação. Não abrange os efeitos civis. 
Graça é o perdão individual concedido por meio de decreto do Presidente da 
República ao restante da pena a ser cumprido. A graça, sendo o indulto 
individual, só alcança determinada pessoa, devendo ser, portanto, solicitada, 
mas isso não impede que seja concedida espontaneamente pelo Presidente da 
República. Enquanto isso, o indulto é espontâneo e coletivo, recaindo sobre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm#art112
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fatos e abrangendo um número muito grande de pessoas. Lembre-se que 
indulto e graça são causas de extinção da punibilidade (art. 107, II, CP). 
 

        § 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, 

iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. 

        Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido 

cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o 

agente em local sob jurisdição brasileira. 

        Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 4º Revoga-se o art. 233 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 
- O art. 233 do ECA, versava sobre a tortura contra a criança ou adolescente, 
sempre foi alvo de muitas críticas pela doutrina, que o considerava 
inconstitucional por ferir o princípio da legalidade e da tipicidade.  
Em que pese o STF, em 1994, no HC 70389/SP, afirmar sua 
constitucionalidade, as críticas não pararam razão porque o legislador resolveu 
revogar tal dispositivo do ECA com o advento da lei de tortura. 
Ao meu sentir, essa figura foi trazida no inciso II do artigo 1º - tortura castigo ou 
pena, sendo aplicado ao torturador o aumento de pena de 1/6 a 1/3 se 
cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou 
maior de 60 (sessenta) anos (art. 1º, § 4º, II); 
 
- COMPETÊNCIA:  

Regra Geral – justiça comum estadual.  

Exceção: Justiça Federal (art. 109, IV, CF – “interesse da União” – praticado 

por servidor público federal, no exercício de sua função. Exs.: policial federal ou 

rodoviário federal, militar das forças armadas. 

- STJ, CC 40666/RJ, relator Jorge Scartezzini – compete a justiça federal 

processar crime de tortura praticado por servidor estadual, que teve como 

vítima preso provisório recolhido por determinação de Juiz Federal. 

 

 

 

 

 

"Sonhos determinam o que você quer. Ação determina o que você 

conquista" (Aldo Novak). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233

