
LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Crimes de Tortura e Abuso de Autoridade

01. Constitui crime de tortura: 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; e 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.

02. 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 cinco anos.

03. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

04. O disposto na lei 9.455 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.

05. O direito  de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil  e  penal, 
contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos, são regulados pela 
lei  4.898. O direito de representação será exercido por meio de petição:  dirigida à autoridade 
superior que tiver competência legal para aplicar, à autoridade civil ou militar culpada, a respectiva 
sanção; e dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar processo-
crime contra a autoridade culpada.

06. Constitui abuso de autoridade, de acordo com a lei 4.898, qualquer atentado: à liberdade de 
locomoção; à inviolabilidade do domicílio; ao sigilo da correspondência; à liberdade de consciência 
e de crença; ao livre exercício do culto religioso.

07. Considera-se autoridade, para os efeitos da lei 4.898, quem exerce cargo, emprego ou função 
pública, de natureza civil, e militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração.

08. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil ou penal.

09. A sanção  administrativa  será  aplicada  de  acordo  com a  gravidade  do abuso  cometido  e 
consistirá em: advertência; repreensão; suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a 
cento e oitenta dias, com perda de vencimentos e vantagens; destituição de função.

10. Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, no prazo de quarenta e 
oito horas, denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá 
ao Juiz a sua citação, e, bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento.



GABARITO

01. C
Comentários: Neste caso a pena é de reclusão, de dois a oito anos.

02. E
Comentários: A pena é de detenção de um a quatro anos.

03. C
Comentários: É o que diz o parágrafo sexto do artigo primeiro da lei 9.455.

04. C
Comentários: É o que diz o artigo segundo da lei 9.455.

05. C
Comentários: A representação será feita em duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo 
do abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de 
testemunhas, no máximo de três, se as houver.

06. C
Comentários: Assim como: a liberdade de associação; os direitos e garantias legais assegurados 
ao  exercício  do  voto;  o  direito  de  reunião;  a  incolumidade  física  do  indivíduo;  os  direitos  e 
garantias legais assegurados ao exercício profissional.

07. E
Comentários: Na verdade não é “e militar” e sim “ou militar”.

08. E
Comentários: A sanção administrativa é civil e penal, não civil ou penal.

09. C
Comentários: Além destas, temos: demissão; e demissão, a bem do serviço público.

10. C
Comentários: A denúncia do Ministério Público será apresentada em duas vias.


