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LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989. 
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. 

         
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:         
         
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
         
Art. 2º (Vetado). 
         
Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração 
Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. 
        Parágrafo único.  Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião 
ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 
        Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
        
 Art. 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada.  
        § 1o Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes 
do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica: (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 
       I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os 
demais trabalhadores; (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 
      II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional; (Incluído 
pela Lei nº 12.288, de 2010) 
      III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto 
ao salário. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 
        § 2o Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de 
promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, 
exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas 
exigências. 
        Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
        
 Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber 
cliente ou comprador. 
        Pena: reclusão de um a três anos. 
         
Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou 
privado de qualquer grau. 
        Pena: reclusão de três a cinco anos. 
        Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um 
terço). 
         
Art. 7º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento 
similar. 
        Pena: reclusão de três a cinco anos. 
         
Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes 
abertos ao público. 
       Pena: reclusão de um a três anos. 
         
Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou 
clubes sociais abertos ao público. 
        Pena: reclusão de um a três anos. 
         

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.716-1989?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-7716-1989.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art60
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Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de 
massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. 
        Pena: reclusão de um a três anos. 
         
Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada 
de acesso aos mesmos: 
        Pena: reclusão de um a três anos. 
         
Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, 
metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. 
        Pena: reclusão de um a três anos. 
         
Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. 
        Pena: reclusão de dois a quatro anos. 
        
Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. 
        Pena: reclusão de dois a quatro anos. 
         
Art. 15. (Vetado). 
         
Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a 
suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses. 
         
Art. 17. (Vetado). 
         
Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, devendo ser motivadamente 
declarados na sentença. 
         
Art. 19. (Vetado). 
         
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
        Pena: reclusão de um a três anos e multa.(Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
      § 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 
propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. (Redação dada pela Lei 
nº 9.459, de 15/05/97) 
        Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.(Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
   § 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social 
ou publicação de qualquer natureza: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
        Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97)) 
     § 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, 
ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
       I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo; (Incluído pela 
Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
      II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por 
qualquer meio; (Redação dada pela Lei nº 12.735, de 2012) 
      III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de 
computadores. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) 
    § 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição 
do material apreendido. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) 
         
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerado pela Lei nº 8.081, de 21.9.1990) 
         
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerado pela Lei nº 8.081, de 21.9.1990) 
         

Brasília, 5 de janeiro de 1989; 168º da Independência e 101º da República. 
JOSÉ SARNEY 

Paulo Brossard 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-7716-1989.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-7716-1989.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-7716-1989.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12735.htm%23art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm%23art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8081.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8081.htm
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Exercícios pertinentes 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) A prática do racismo constitui: 
A) Contravenção penal 
B) Crime afiançável 
C) Crime inafiançável apenas 
D) Crime inafiançável e imprescritível 
 
02) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), impedir ou obstar o acesso de alguém, 
devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das 
concessionárias de serviços públicos, está sujeito a pena de:  
A) reclusão de dois a cinco anos. 
B) reclusão de três a cinco anos. 
C) reclusão de quatro anos. 
 
03) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), negar ou obstar emprego em empresa privada, 
está sujeito a pena de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
      
04) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), recusar ou impedir acesso a estabelecimento 
comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador, está sujeito a pena de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
         
05) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), recusar, negar ou impedir a inscrição ou 
ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, está sujeito a 
pena de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
06) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), impedir o acesso ou recusar hospedagem em 
hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar, está sujeito a pena de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
07) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), impedir o acesso ou recusar atendimento em 
restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público, está sujeito a pena de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
         
08) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), impedir o acesso ou recusar atendimento em 
estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público bem como 
recusar atendimento em salões de cabelereiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou 
estabelecimento com as mesmas finalidades, está sujeito a pena de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
         
09) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), impedir o acesso às entradas sociais em 
edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos bem como impedir o 
acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou 
qualquer outro meio de transporte concedido, fica sujeito à penalidade de: 
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................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 
        
10) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), impedir ou obstar o acesso de alguém ao 
serviço em qualquer ramo das Forças Armadas, está sujeito a pena de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
         
11)  Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), quem praticar, induzir ou incitar a 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, estará sujeito à 
penalidade de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
12) Segundo a Lei Federal nº 7.716 (Crimes de Racismo), quem fabricar, comercializar, distribuir ou 
veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou 
gamada, para fins de divulgação do nazismo, estará sujeito à penalidade de: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
Gabarito 

 

 
 

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 
 

 (Lei 9.099/95) Juizados Especiais Cíveis e Criminais  
 

Juizados Especiais Cíveis  
   

O Juizado Especial Cível foi criado para solucionar, de forma mais rápida e econômica, questões simples, 
comuns, no dia-a-dia do cidadão. 
 
Como propor uma ação no Juizado Especial?  
A parte, quando o valor da causa for igual ou inferior a 20 (vinte) vezes o salário mínimo, poderá dirigir-se, 
pessoalmente, à secretaria do Juizado e formular, diretamente, seu pedido, por escrito ou oralmente, sem a 
assistência de advogado. 
 
O requerimento deverá conter o nome, a qualificação e o endereço correto das partes, o relato dos fatos, o 
pedido, o valor da causa, a assinatura do reclamante e os documentos necessários para comprovação do 
direito alegado. 
 
Registrado o pedido, o secretário do Juízo marcará uma audiência de conciliação, enviando, ao reclamado, 
uma carta de intimação e citação para o comparecimento do mesmo. 
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Na audiência, realizada por um conciliador, será feita uma proposta de acordo entre os interessados, o que 
ensejará o fim do processo. Não havendo êxito, já no mesmo momento, é apresentada a contestação (defesa), 
escrita ou oral, e designada audiência de instrução e julgamento, à qual deverão comparecer as partes, 
acompanhadas de, no máximo, três testemunhas, cujos nomes já deverão estar informados no processo, junto 
ao pedido inicial e à contestação. 
 
Ouvidas as partes e as testemunhas, o juiz dará sua sentença, resolvendo, definitivamente, o litígio (questão). 
 
Quais as matérias de competência dos Juizados Especiais?  
O Juizado Especial Cível pode CONCILIAR, PROCESSAR e JULGAR causas cíveis menos complexas 
(conhecidas como pequenas causas):  
 
Causas cujo valor não ultrapassar 40 (quarenta) salários mínimos;  
Questões que envolvam, entre outras, cobranças de crédito, causas de qualquer valor:  
 
- taxas de condomínio;  
- ressarcimento por danos causados em acidente de veículos terrestres;  
- retomada para uso próprio de imóvel alugado;  
- arrendamento rural e parceria agrícola;  
- ressarcimento por danos provocados em imóvel urbano ou rural; outros.  
 
Quem pode ser parte nas ações propostas nos Juizados Especiais? 
Somente as pessoas físicas capazes podem propor ação perante o Juizado, mas o maior de 18 (dezoito) anos 
poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive, realizar acordos.  
 
Não podem ser parte, no Juizado Especial Cível, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, 
as empresas da União, a massa falida e o insolvente civil. Já a pessoa jurídica não pode ser autora perante 
aquela Unidade Judiciária. 
 
E as despesas do processo? 
Nos Juizados Especiais, as partes não estão sujeitas ao pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios, o que ocorrerá, apenas, se a parte vencida, insatisfeita, desejar recorrer da sentença, quando as 
partes usam de má fé e se forem julgados improcedentes os Embargos do Devedor.  
 
Quais os critérios orientadores dos processos perante o Juizado Especial Cível?  
Nos processos que tramitam perante o Juizado Especial Cível, os critérios que os orientam são: a oralidade, a 
simplicidade, a informalidade, a economia processual e celeridade, o que permite a conciliação e a negociação, 
entre os que buscam a proteção judicial. 

 
Juizados Especiais Criminais  

Em setembro de 1995 a Lei n° 9.099/95 instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, criando uma 
nova e especial forma de processo sumaríssimo com a finalidade de promover a conciliação, o julgamento e a 
execução "das infrações penais de menor potencial ofensivo". Estas infrações são aquelas cujas penas 
máximas não ultrapassam a dois anos. 
 
O que é o Juizado Especial Criminal? 
O Juizado Especial Criminal (JECRIM) é órgão do Poder Judiciário e no âmbito da Justiça Estadual foi 
implantado através da lei nº 9.099/95, que regulamentou o art.98 I da Constituição Federal. 
 
O JECRIM revolucionou o processo penal com a adoção de mecanismos rápidos, simples e econômicos de 
forma a combater a morosidade no julgamento de infrações consideradas de menor potencial ofensivo, 
desafogando e desburocratizando a Justiça Criminal e diminuindo a sensação de impunidade difundida na 
sociedade. 
 
Nos termos do art.62 da Lei nº 9.099/95 o processo perante o JECRIM orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos 
sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. 
 
Qual a competência do Juizado Especial Criminal? 
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Nos termos do art.60 da lei nº 9.099/95 o Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, 
julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. 
 
A lei nº 10.259/2001 que instituiu os Juizados Especiais Federais ampliou a competência dos Juizados 
Especiais Criminais dos Estados e Distrito Federal para o julgamento de crimes com pena máxima cominada 
até 02 (dois) anos, com ou sem cumulação de multa, independentemente do procedimento. 
 
Havendo conexão entre os crimes da competência do Juizados Especial e do Juízo Penal Comum, prevalece 
à competência deste. 
 

Dos Juizados Especiais Cíveis. 
Competência dos Juizados Especiais Cíveis (arts. 3º e 4º).  

Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juízes leigos (arts. 5º a 7º). Das Partes (arts. 8º a 11). 
 

Dos Juizados Especiais Cíveis 
Da Competência 

 
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 
de menor complexidade, assim consideradas: 
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 
III - a ação de despejo para uso próprio; 
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. 
§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: 
I - dos seus julgados; 
II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto 
no § 1º do art. 8º desta Lei. 
§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal 
e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 
capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 
§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 
estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. 
         
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas 
ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; 
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; 
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

 
SEÇÃO II 

DO JUIZ, DOS CONCILIADORES E DOS JUÍZES LEIGOS 
Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-
las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 
         
Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 
da lei e às exigências do bem comum. 
         
Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, 
entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 
Parágrafo único. Os Juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os Juizados Especiais, 
enquanto no desempenho de suas funções. 

 
SEÇÃO III 

DAS PARTES 
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 
de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 
         
§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: 
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I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei nº 
12.126, de 2009) 
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 
porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela Lei Complementar nº 
147, de 2014) 
III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos 
da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009) 
IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro 
de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009) 
§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de 
conciliação. 
         
Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 
assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. 
§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for 
pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão 
instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. 
§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. 
§ 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. 
§ 4o O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto 
credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 
empregatício. 
         
Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-
se-á o litisconsórcio. 
 
Art. 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. 

O litisconsórcio ocorre quando duas ou mais pessoas atuam no mesmo polo do processo, quer como 
rés quer como autoras, para defesa de interesses comuns. O litisconsórcio necessário é obrigatório e ocorre 
em duas hipóteses: quando houver lei determinando a sua formação, ou quando a natureza da relação jurídica 
exigir que o juiz decida a lide de maneira uniforme para todas as partes envolvidas. Neste caso, a eficácia da 
sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes do processo e, caso ele não seja formado, o juiz 
deverá extinguir o feito. 
 
Na ação sumaríssima desenvolvida no Juizado Especial, é possível a formação de litisconsórcio tanto ativo 
como passivo, de acordo com as regras comuns do Código de Processo Civil.  
O litisconsórcio será ativo quando houver reunião de dois ou mais autores, e passivo quando houver a reunião 
de dois ou mais réus. Admite-se o litisconsórcio em nome da economia processual e da harmonia dos julgados. 
 
Quanto às formas de intervenção de terceiro, todas elas são expressamente vedadas, inclusive a assistência. 
Isto se prende aos princípios da simplicidade e celeridade do procedimento, que restariam comprometidos com 
os embaraços e as delongas provocadas pelos incidentes envolvendo estranhos à relação processual básica. 
Os litigantes, naturalmente, não ficarão impedidos de demandar por ação direta as pretensões que tiverem 
com relação aos terceiros. Nem estes sofrerão perda de seu direito de ação contra a parte pelo fato de não 
poderem intervir no feito do Juizado Especial.  
 
Intervenção do Ministério Público  
 
O Ministério Público intervirá no feito em curso no Juizado Especial nos casos previstos no Código de Processo 
Civil, em seus arts. 81 a 85, praticamente, isto ocorrerá, quando a ação vier a ser proposta por menor de 18 
anos. 

 
Dos Juizados Especiais Criminais. 

Disposições Gerais (arts. 60 a 62). Competência (art. 63). 
 

Disposições Gerais 
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Art. 60.  O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência 
para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, 
respeitadas as regras de conexão e continência. 
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da 
aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da 
composição dos danos civis.  

- Constituição – provido obrigatoriamente por juízes togados, únicos que poderão exercer atos 
referentes à prestação jurisdicional criminal. É facultada a composição por juízes leigos 
- Competência – infrações penais de menor potencial ofensivo; conciliação, instrução, julgamento e execução 
de parte de seus julgados. A recursal pode ser exercida por 3 juízes de 1º grau. Não é de competência as 
pessoas com foro privilegiado (juízes, promotores, prefeito, ministros, etc.)  A execução é restrita somente à 
pena de multa, seja da transação penal, seja da sentença condenatória. 
 
Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as 
contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 
cumulada ou não com multa.  

- O juizado não abrange as leis que tem procedimento especial (seja do CPP ou das Leis Especiais 
Penais), bem como as “justiças especiais” 
- Contravenções Penais – todas as infrações penais, mesmo tendo procedimento especial. 
- Crimes – com pena máxima privativa de liberdade (cumulada ou não com multa) não superior a dois anos. 
(calcula-se ainda com o aumento ou diminuição de pena prevista do CP). 
 
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos 
pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. 

- Objetivos – tutela da vítima mediante a reparação dos danos, sempre que é possível; aplicação de 
pena restritiva de direito. 
- Princípios – oralidade (todos os atos devem ser orais e reduzidos a termo, transação, queixa, denúncia), 
informalidade (os atos essenciais são reduzidos a termo de maneira reduzida), economia processual (atos 
serão válidos se atingirem o fim a ele determinado, desde que não acarrete prejuízos para as partes), 
celeridade (todos os atos devem ser praticados a fim de que não se procrastine a sentença) e os demais 
princípios constitucionais. 
 

Seção I 
Da Competência e dos Atos Processuais 

Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. 
Competência territorial, todas as infrações executadas ou consumadas no âmbito de sua jurisdição, 

diferentemente do CPP art. 70. A maioria das infrações de menor potencial ofensivo a consumação vem logo 
em seguida da conduta. 
- Prorrogação – conexão ou continência e outro crime, a competência sai do juizado. 

 
Exercícios Pertinentes 

Gabarito: No final dos exercícios 
 
01) Quanto às disposições concernentes aos procuradores e sua atuação nos Juizados Especiais 
Cíveis, avalie as seguintes assertivas e marque a alternativa CORRETA: 
I. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for 
pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão 
instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.  
II. O mandato ao advogado poderá ser verbal, inclusive quanto aos poderes especiais. 
III. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar.  
IV. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto que 
acumulará sua função com a de advogado. 
A) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
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02) Considerando as disposições aplicadas aos Juizados Especiais Cíveis, julgue as assertivas abaixo:  
I. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência.  
II. Incluem-se na competência dos Juizados Especiais Cíveis as causas de natureza alimentar não excedentes 
a 40 (quarenta) salários mínimos.  
III. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes.  
IV. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 
os casos de litigância de má-fé. 
A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão corretas. 
 
03) Quanto ao regramento jurídico dos juizados especiais, assinale a alternativa incorreta. 
A) O auto de infração de natureza tributária pode ser objeto de anulação perante o Juizado Cível Federal, 
desde que o valor não exceda a sessenta salários mínimos. 
B) O Juizado Especial Cível é competente para julgar, entre outras, as causas de ressarcimento por danos em 
prédio urbano, de arrendamento rural, sobre revogação de doação e de ressarcimento por danos causados em 
acidente de veículo de via terrestre, qualquer que seja o valor. 
C) A ação proposta perante o juizado especial implica renúncia ao crédito excedente a quarenta salários 
mínimos, mas o autor poderá receber quantia superior a esse limite mediante acordo entre as partes. 
D) Dada a natureza célere do rito processual estabelecido para os juizados especiais, não se admite a citação 
por edital, sendo dispensados o mandado, no caso de citação por oficial de justiça, e a carta precatória, na 
hipótese de citação em outra comarca. 
E) Embora a reconvenção não seja admitida em processos que tramitam nos juizados especiais, é possível o 
réu apresentar pedido contraposto bem como requerer a realização de prova pericial, que será produzida em 
audiência. 
 
04) Segundo a Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível Estadual possui competência para julgar, dentre 
outras, as causas: 
A) de natureza alimentar. 
B) de valor não excedente a quarenta vezes o salário mínimo. 
C) de interesse da Fazenda Pública. 
D) relativas a acidentes de trabalho. 
E) de natureza falimentar. 
 
05) Quanto ao processo nos juizados especiais cíveis, é correto afirmar: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
06) Incluem-se na competência dos Juizados Especiais Cíveis:  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
07) Juizados Especiais Civis,   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
08) O Juizado Especial Cível tem competência para as causas cujo valor não exceda:    
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
09)  A decisão proferida por juiz leigo em sede de Juizado Especial:   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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................................................................. 
 
10)  Juizado Especial Cível. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
11)  Nos Juizados Especiais Cíveis criados pela Lei nº 9.099, de 26.09.1995, podem processar-se, entre 
outras, as seguintes ações:   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
12) Julgue os itens abaixo.  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
13) Com relação ao Sistema Estadual de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, é correto afirmar: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
14) O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 
cíveis de menor complexidade, assim consideradas, EXCETO: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
15) Ao estabelecer os juizados Especiais Criminais (art. 60 da Lei nº 9.099/95), permitindo o acordo e a 
conciliação, o legislador processual penal:    
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
16) De acordo com a Lei nº 10.259/2001, que instituiu os Juizados Especiais Criminais no âmbito da 
Justiça Federal, são considerados crimes de menor potencial ofensivo todos aqueles: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
17) Considera-se infração penal de menor potencial ofensivo, no âmbito da Justiça Federal:  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
18)  No tocante aos Juizados Especiais Criminais, opte pela alternativa CORRETA: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
19) A competência do Juizado Especial Criminal é determinada pelo lugar em que: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
Gabarito 
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Lei nº 9.455 de 7 de abril de 1997 
Crime de Tortura 

 
Define os crimes de tortura e dá outras providências. 
 
O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
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;  
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.  
 
§ 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.  
§ 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.  
§ 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.  
§ 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.  
§ 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 n. 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 

Brasília, 7 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da República. 
 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nélson A. Jobim 
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Considerações 

 
A 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.  
 
Em nosso ordenamento jurídico a tortura é considerada um crime inafiançável e insuscetível de graça ou 
indulto.  
 
O crime de tortura consiste em crime material e caracteriza-se com a consumação de sofrimento à pessoa 
torturada, tanto físico quanto psicológico. A princípio, a tortura dá a noção de lesão corporal mas, esta não é a 
realidade.  
 
No crime de tortura há a asseveração dos maus-tratos físicos ou mentais, é uma forma prolongada de lesão à 
pessoa com a finalidade de obtenção de confissão, informação ou por simples prazer.  
 
Por assim dizer, na prática da tortura nem sempre há marcas físicas de agressões, assim como à primeira vista 
é difícil constatar a tortura moral. Muitas vezes, o torturador provoca agressões dolorosas fisicamente, sem 
deixar marcas no corpo da vítima, mas, judicialmente, a tortura pode ser comprovada através de exame pericial 
psicológico, visto que a tortura deixa marcas profundas na personalidade da vítima. Neste passo, é certo 
afirmar que a tortura assumiu caráter permanente.  
 
É necessário mencionar que, antes da entrada em vigor da lei supra mencionada, não havia que se falar em 
prática do crime de tortura no Brasil pois o princípio básico do direito dita que "NÃO HÁ CRIME SEM LEI QUE 
O DEFINA".  
 
Diante deste princípio, tortura havia, mas não era considerada crime por nosso ordenamento jurídico. A prática 
de tortura era considerada uma lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal ou até maus-tratos.  
 
No entanto, o crime de tortura absorve as penas dos crimes de lesão corporal, definido no artigo 129 do Código 
Penal, de maus tratos definido no artigo 136 do Código Penal, de constrangimento ilegal definido no artigo 146 
do Código Penal, de ameaça artigo 147 do Código Penal, e de abuso de autoridade dos artigos 322 e 350 do 
Código Penal e Lei 4.898/95.  
 
A Constituição de 1988, sensível aos postulados do Direito Internacional, erigiu como um dos princípios reitores 
nas suas relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II), enfocando, ainda, a dignidade 
da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.  
 
Ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição inseriu, no art. 5º, § 2º, o permissivo de que 
outros direitos e garantias constantes de tratados internacionais, subscritos pelo Estado brasileiro, integrem as 
normas protetivas do mencionado preceito constitucional 
. 
Não subsiste dúvida, pelo texto normativo do preceito em exame, de que o Brasil confere aos direitos 
fundamentais do homem, decorrentes de tratados internacionais por ele subscritos, a natureza de norma 
constitucional.  
 
Verifica-se, portanto, que os conceitos ditados pelos artigos 1º e 2º das Convenções contra a tortura de 1984 
(ONU) e 1985 (OEA), respectivamente, devem ser enfocados pelo ordenamento jurídico brasileiro como 
normas materialmente constitucionais, não podendo ser contrariadas, por conseguinte, pela legislação 
ordinária.  
 
A criminalização da prática da tortura no âmbito internacional foi um importante acontecimento histórico. A 
Convenção das Nações Unidas contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e 
Degradantes, lançada pela ONU em 1984, foi ratificada por cerca de 124 países que se comprometeram a 
cumprir as determinações desse documento.  
 
O relatório da ONU sobre a tortura no Brasil, lançado em 2007, denuncia que essa prática é "sistemática" e 
"generalizada", principalmente em suas carceragens e penitenciárias. Além disso, o uso da tortura na atividade 
policial é prática corrente e diária. As vítimas são, em sua maioria, jovens, afrodescendentes, moradores de 
áreas pobres, autores ou suspeitos de crimes comuns.  



                                                     Apostilas OBJETIVA – Ano XI - Concursos Públicos - Brasil 

14 
 

 
Importante destacar que o Brasil aderiu à Convenção das Nações Unidas contra Tortura, ou seja, é um dos 
países que ratificou esse documento e que se comprometeu a cumprir as suas determinações. Em 2006, o 
país também ratificou o Protocolo Facultativo à Convenção, que obriga o Estado a constituir um Comitê 
Nacional para Prevenção da Tortura.  
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 determina que ninguém pode ser submetido a tortura, 
a pena de morte ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, ao qual adere o Brasil.  
 
A tipificação desse crime de tortura diferenciou-se da ideologia seguida pela ONU e pela OEA de considerar 
tortura apenas quando há relação com agentes do Estado. Esta lei, diferentemente das Convenções 
supracitadas definiu de forma mais completa a tortura e trouxe, com isso, a punição da tortura doméstica, 
acontecida nos ultimas dias em nosso País e amplamente divulgada pela mídia.  
 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CRIME NO BRASIL  
 
A tortura no Brasil esteve ligada no Exército, na Aeronáutica e na Marinha. Nestes, vários métodos de tortura 
eram utilizados (coerções morais e psicológicas, violências físicas sexuais, torturas com aparelhos mecânicos 
e elétricos, com produtos químicos, insetos, animais etc.).  
 
Dentro destes órgãos foram surgindo muitos abusos cometidos pelos interrogadores, que oprimiam os presos 
para arrancar-lhes a verdade.  
 
Durante a ditadura Militar, a tortura foi um método científico inserido nos currículos de formação dos militares.  
 
Além da teoria, na formação dos militares incluía-se método práticos que valiam-se de pessoas que serviam 
de cobaias para o ensino e aprendizado.  
 
Dessa maneira, durante a ditadura, a tortura vitimou não só mendigos, mas intelectuais, professores, esposas, 
filhos, pais. Ditatorialmente impregnou o sistema carcerário brasileiro de abuso de poder, desumanidade. 
Assim, com o passar dos anos e mesmo em face de um novo século, esse crime tornou-se habitual.  
 
Persistiu, desde a década de 60, a cultura que aceita os abusos perpetuados pelos agentes públicos. As 
numerosas alegações de atos de tortura e de tratamentos degradantes, tanto nas delegacias de polícia quanto 
nas prisões e quartéis das forças armadas e a impunidade de fato dos perpetradores de tais atos, que frente a 
insuficiência de fiscalização, até hoje se verificam.  
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) O condenado a pena de detenção por crime previsto na Lei de Tortura (Lei nº 9.455/97): 
A) não terá direito ao livramento condicional. 
B) deverá cumpri-la inicialmente no regime fechado. 
C) não terá direito ao sistema progressivo de cumprimento.  
D) poderá cumpri-la inicialmente no regime aberto. 
 
02) Sobre o crime de tortura, é incorreto dizer: 
A) O bem jurídico tutelado é a integridade e liberdade física e psíquica da pessoa humana. 
B) Caracterizará o crime de tortura o constrangimento, através do emprego físico, de alguém para obter 
informações, declarações ou confissões. 
C) O crime de tortura é essencialmente doloso, não comportando a figura culposa. 
D) Não se admite a prática de tortura por omissão. 
 
03) Sobre o crime de porte de entorpecentes para uso próprio é correto dizer: 
A) A pena de prestação de serviços a comunidade será de 5 meses, em sendo o réu primário, ou de 10 meses, 
se reincidente.  
B) A Lei 11.343/06 descriminalizou a conduta do porte de entorpecentes para uso próprio. 
C) O porte de entorpecentes para uso próprio será apenado com suspensão, prestação de serviços à 
comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso superior. 
D) Prescreve em 1 ano a imposição e a execução da pena no caso de porte de entorpecentes para uso próprio. 
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04) Analise as afirmações abaixo e escolha a resposta correta: 
I - Aplicar-se-á o disposto na Lei 9.455/97 (Lei da Tortura) ainda que o crime não tenha sido cometido em 
território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. 
 II - Se o crime de tortura for praticado por agente público, sua condenação acarretará a perda do cargo, função 
ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 
 III - O resultado lesão ou morte deve ser a título de dolo para que fique configurado o crime de prática de 
tortura qualificado. 
A) As afirmações I e II estão corretas. 
B) As afirmações II e III estão corretas. 
C) As afirmações I e III estão corretas. 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
 
05) Em relação aos crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997), julgue os itens subsequentes em (C) CERTO 
ou (E) ERRADO. 
A) Um delegado da polícia civil que perceba que um dos custodiados do distrito onde é chefe está sendo 
fisicamente torturado pelos colegas de cela, permanecendo indiferente ao fato, não será responsabilizado 
criminalmente, pois os delitos previstos na Lei nº 9.455/1997 não podem ser praticados por omissão. 
B) A pena para a prática do delito de tortura deve ser majorada caso o delito seja cometido por agente público, 
ou mediante sequestro, ou ainda contra vítima maior de 60 anos de idade, criança, adolescente, gestante ou 
portadora de deficiência. 
C) Se um membro da Defensoria Pública Estado do Rio Grande do Norte, integrante da Comissão Nacional de 
Direitos Humanos, for passar uma temporada de trabalho no Haiti — país que não pune o crime de tortura — 
e lá for vítima de tortura, não haverá como aplicar a Lei nº 9.455/1997. 
A)  E, C, E 
B)  E, E, C 
C)  C, E, E 
D)  E, C, C 
E)  C, E, C 
   
06) César, oficial da Polícia Militar, está sendo processado pela prática do crime de tortura, na condição 
de mandante, contra a vítima Ronaldo, policial militar. César visava obter informações a respeito de 
uma arma que havia sido furtada pela vítima. 
Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta de acordo com a lei que define os 
crimes de tortura.  
A) O tipo de tortura a que se refere a situação mencionada é a física, pois a tortura psicológica e os sofrimentos 
mentais não estão incluídos na disciplina da lei que define os crimes de tortura. 
B) Se César for condenado, deve incidir uma causa de aumento pelo fato de ele ser agente público. 
C) Se César for condenado, a sentença deve declarar expressamente a perda do cargo e a interdição para seu 
exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, pois esses efeitos não são automáticos. 
D) A justiça competente para julgar o caso é a militar, pois trata-se de crime cometido por militar contra militar. 
E) O delito de tortura não admite a forma omissiva. 
   
07) Considerando a Lei de Tortura, assinale a opção incorreta. 
A) O condenado por crime de tortura, por constranger com violência alguém, causando-lhe intenso sofrimento 
físico, com o fim de obter confissão, inicia o cumprimento da pena em regime fechado, com posterior 
possibilidade de progressão de regime, se atendidos os critérios legais. 
B) O crime de tortura é inafiançável. 
C) O crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia. 
D) Não cabe como forma de extinção da punibilidade o instituto do indulto no crime de tortura. 
E) N. R. A. 
   
08) Nos termos do que prevê a Lei nº 9.455/97, que define os crimes de tortura, é correto afirmar que: 
A) a prática de tortura mediante sequestro qualifica o crime. 
B) o homicídio praticado mediante tortura passou a ser disciplinado por esse estatuto legal. 
C) somente se caracteriza a tortura quando dela resultar lesão corporal. 
D) quando a lesão decorrente da tortura for de natureza leve, somente se procede mediante representação da 
vítima. 
E) o agente ativo do crime deve ser, obrigatoriamente, agente público. 
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09) Everaldo pretendendo obter a confissão de Alexander acerca da prática de determinada conduta 
delituosa queima-o por meio de choques com um fio desencapado. Entretanto, sem prestar atenção a 
corrente elétrica utilizada vem a causar a morte de Alexander. Diante do fato narrado é correto afirmar-
se que: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
   
10) A Lei de tortura tem tipos penais descritos que visam proteger o seguinte objeto jurídico: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
   
11) Sobre o crime de tortura, assinale a alternativa CORRETA: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
   
12) No crime de tortura, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
   
13) No que tange aos crimes de tortura, julgue os itens subsequentes. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
   
14) Acerca do crime de tortura, julgue os itens em (C) CERTO ou (E) ERRADO. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
15) O Delegado de Polícia responsável por uma delegacia surpreende outros policiais, seus 
subordinados, praticando crime de tortura contra um preso. A respeito da situação narrada, assinale a 
afirmação INCORRETA.  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
  
16) Sob o enfoque da Lei 9.455/97, no crime de tortura:  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
17) Em relação ao crime de tortura é possível afirmar:   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
  
18) A Lei de tortura tem tipos penais descritos que visam proteger o seguinte objeto jurídico:  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
  
19) Analise as afirmações abaixo e escolha a resposta correta:   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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................................................................. 
  
20) O condenado a pena de detenção por crime previsto na Lei de Tortura (Lei nº 9.455/97):   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
  
21) Sobre o crime de Tortura, é INCORRETO dizer:   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
  
22) Analise as proposições seguintes e, na sequência, assinale a opção correta:  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
23) Após diligências policiais, foi descoberto que Sérgio, junto com três comparsas, eram os principais 
suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de roubo de carros que andava circulando pelo bairro de 
Santo Amaro. Preso, provisoriamente, ao chegar à Delegacia, Sérgio foi colocado em um pau-de-arara, 
levou choque elétrico para que revelasse o nome dos demais integrantes da quadrilha.   
Dada a hipótese acima narrada, assinale a alternativa correta:  
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
  
24) De acordo a Lei nº 9.455, de 1997, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa correta.   
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
  
25) O crime de tortura: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
26) A tortura é condenada: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
27) “Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”. 
Esse é um artigo de que texto legal? 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 
Gabarito 
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Responda “C” certo ou “E” errada. 

 
No que tange aos crimes de tortura, julgue os itens subsequentes. 
 
01. Considerando que X, imputável, motivado por discriminação quanto à orientação sexual de Y, 
homossexual, imponha a este intenso sofrimento físico e moral, mediante a prática de graves ameaças e danos 
à sua integridade física resultantes de choques elétricos, queimaduras de cigarros, execução simulada e outros 
constrangimentos, essa conduta de X enquadrar-se-á na figura típica do crime de tortura discriminatória. 
02.  
03.  
04.  
05.  
 
Sobre as disposições legais referentes ao crime de tortura, julgue os itens: 
 
06. 
07.  
08. 
09.  
 
Em relação aos crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997) julgue os itens a seguir. 
 
10.  
11.  
12.  
 
Quanto à legislação a respeito do crime de tortura, assinale a opção correta. 
 
13. A condenação por crime de tortura acarreta a perda do cargo, função ou emprego público, mas não a 
interdição para seu exercício. 
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