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Lei 9.455/976.         

CF – art. 5º, XLIII – crimes hediondos e equiparados (tortura).

1ª legislação tipificando a tortura:

Art. 233 do ECA: Submeter criança ou adolescente sob sua
autoridade, guarda ou vigilância a tortura: (...)

- Críticas: a) tipo aberto – b) não abrangia adultos.

Lei 9.455, de 7 de abril de 1997.

Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes – ONU – 1984

Assinada pelo Brasil em 1985 e ratificada em 1989.
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Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

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

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
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Três figuras: a) tortura-prova; b) tortura para a prática
de crime e c) tortura discriminatória. (diferenciam-se
pela motivação).

Meios de execução:

- Violência – desforço físico sobre a vítima.

- Grave ameaça – promessa de mal grave, injusto e
iminente.
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- Tortura para a prática de crime gera concurso material
com o crime a ser praticado. Antes da lei de tortura, se
configurava o constrangimento ilegal. Este ainda se
configura no caso de imposição da prática de
contravenção penal.

- A consumação destas duas modalidades de tortura
ocorre mesmo que a declaração ou o crime não sejam
efetivados.

- Absorção de outros crimes: Lcorporal, ameaça, c.ilegal..
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- Tortura discriminatória – racial ou religiosa.

- Sujeito ativo: qualquer pessoa.

- Tentativa possível. Usa-se da violência ou grave
ameaça sem conseguir causar sofrimento à vítima.

- Crimes de ação penal pública incondicionada.
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Art. 1º Constitui crime de tortura: (...)

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.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Tortura-castigo (animus corrigendi).

- Crime de ação livre (privar de alimentos, remédios, castigos
físicos …

- #crime de maus tratos. Na tortura há o propósito de que a
vítima sofra INTENSO sofrimento físico ou mental.
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- Crime próprio (só quem tem a guarda, vigilância ou
autoridade sobre a vítima). Filho, curatelado, preso,
tutelado, interno em escola ou hospital. ...

- Consumação: quando se dá o intenso sofrimento físico
ou mental. Tentativa possível na forma comissiva.

- Ação penal pública incondicionada.

- Absorção de outros crimes: lesão corporal, ameaça, ...


