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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise dos aspectos da lei dos crimes hediondos. Análise do fundamento 

constitucional da lei 8072/90. Análise do critério legal de definição dos crimes 

hediondos 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

1º Lei nº 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos 
Aspectos Gerais – Crimes hediondos e o contexto constitucional. 

O artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal de 1988, determina a categoria dos crimes hediondos, no entanto 
deixou para a lei definir quais seriam estes.  

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

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 hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, executores e os que, podendo evita-los, se omitirem; (Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). 

Note que a Lei Maior não determina os crimes que são considerados hediondos. Dizer que a Lei nº8.072/90 
é um mandado de criminalização (expressão já utilizada pelo STF), significa assumir que a Constituição 
(Poder Constituinte Originário) emite um comando ao legislador infraconstitucional, dando a este o poder 
para criar figuras criminosas, arrolando os crimes hediondos. 

A lei cria os crimes hediondos? 

Não. Os crimes que constam no diploma legal em questão (Lei nº 8.072/90) já existem! O que a Lei 
determina é a hediondez destes. Por exemplo: O crime de estupro está previsto no Código Penal (Art. 213 
do Código Penal), porém o texto legal da Lei nº 8.072/90 define tal delito como hediondo. 

Desta forma, no plano infraconstitucional, é possível observar os seguintes crimes elencados como 
hediondos: 

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) 
(Vide Lei nº 7.210, de 1984) 

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido 
por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII); (Redação dada 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 
129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição 
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, 
em razão dessa condição;(Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015) 

II - roubo:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de 
fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte  (art. 
158, § 3º);(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso incluído 
pela Lei nº 8.930, de 1994) 

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) 

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 
1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998) 

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou 
de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). (Incluído pela Lei nº 12.978, de 2014) 

IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, 
§ 4º-A).    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

(Alterações: Pacote Anticrime) 

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:  

I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003;      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado .  
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 

BIBLIOGRAFIA INDICADA: NUCCI. Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 
Forense. 
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Aspectos Gerais – Restrições constitucionais aos crimes hediondos 

O artigo 2º da Lei estudada prevê três proibições aos crimes hediondos e equiparados.  

Estes são insuscetíveis de: 

 Anistia; 

 Graça; 

 Indulto; 

 Fiança (Atenção: A CF proíbe fiança, porém não veda a liberdade provisória por completo!) 

São formas de extinção de punibilidade (art. 107, II, CP). Graça e indulto são formas de perdão concedidas 
pelo Poder Executivo, enquanto a anistia é concedida pelo Poder Legislativo.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE! 

Atente-se ao entendimento do STF a respeito da aplicação de controle de constitucionalidade de forma 
incidental! 

O Supremo Tribunal Federal entende inconstitucional a imposição legal de regime inicial fechado diante da 
espécie de crime hediondo. Prevalece, portanto, o previsto na regra do artigo 33 do Código Penal, para a 
fixação do regime nos crimes hediondos, nos casos em que “o réu não reincidente, condenado a pena 
superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos, e se as circunstâncias forem favoráveis, o juiz deverá fixar o 
regime semiaberto.” O STF entendeu que a Lei dos Crimes Hediondos violava a Individualização da Pena, 
pois esta já estava padronizada, antes mesmo do processo de dosimetria e individualização. 

 

2º Sistema de aferição de crimes hediondos 

No Brasil, os crimes hediondos são expressos por um rol taxativo definido em lei infraconstitucional. Desta 
forma, não depende do juiz determinar a hediondez do delito, independentemente das circunstâncias fáticas 
em tela.  

Existem três sistemas/critérios de aferição de crimes hediondos, quais sejam: 

Sistema Legal 

O critério Legal é quando a Lei determina se o crime é hediondo, sem qualquer discricionariedade judicial. É a 
forma adotada pelo Brasil! 

Sistema Judicial 

O sistema judicial é oposto ao legal, pois está presente a intervenção direta do juiz. A aferição de hediondez é 
dependente de um juízo de valor do magistrado. 

Sistema Misto 

Como o nome já revela, o sistema misto corresponde a uma maneira intermediária do critério legal e do 
critério judicial. Quando a lei estabelece um rol de crimes considerados hediondos, mas, no caso concreto, o 
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juiz analisa o meio de cometimento do crime e se este será hediondo! Isso significa dizer que a hediondez do 
crime dependerá do caso concreto. 

BIBLIOGRAFIA INDICADA: CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Saraiva. 

 

3º Crimes Equiparados aos Crimes Hediondos 

Os crimes equiparados aos crimes hediondos são os seguintes: tráfico ilícito de entorpecentes, a tortura e o 
terrorismo. Eles têm essa denominação porque possuem os mesmos efeitos e consequências que os crimes 
hediondos em razão de sua gravidade. Então, a própria Constituição Federal estabelece equiparação dos 
crimes de tráfico, tortura e terrorismo aos crimes hediondos, sendo estes insuscetíveis de fiança, graça ou 
anistia. 

Os crimes equiparados aos hediondos estão elencados no artigo 2º da Lei nº 8.072/90 (Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm) 

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de: (Vide Súmula Vinculante) 

I - anistia, graça e indulto; 

II - fiança. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007) 

Para memorizar: regra dos “três T’s” 

A regra dos três T’s ou T-T-T é uma forma mnemônica para simplificar o rol dos crimes hediondos por 
equiparação: 

EQUIPARADOS! ONDE ENCONTRAR: 

Tráfico Lei nº 11.343/2006  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11343.htm 

Tortura Lei nº 9.455/1997 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm 

Terrorismo Lei nº 13.260/2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/l13260.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm)
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/PSV_30.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13260.htm
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4º Apontamentos: Tráfico ilícito de drogas: 

O tráfico de drogas está previsto na Lei nº 11.343/2006, porém o comum equívoco entre os estudantes é 
assumir que a Lei por completo versa sobre crimes equiparados aos hediondos. Na realidade, o único 
dispositivo do diploma legal que é equiparado a crime hediondo é o artigo 33, caput, e seu §1º. 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
dias-multa. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em 
depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de 
drogas; 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou 
vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, 
sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, 

quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.(Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

Uma visão minoritária acredita que, além do artigo 33 da Lei de Drogas, o artigo 34 também seria 
considerado crime equiparado a hediondo, porém a visão majoritária discorda disso, uma vez que o 
dispositivo legal elencado no artigo 33 NÃO REPRESENTA EXTERIORIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.  

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, 
guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto 
destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-
multa. 

Neste mesmo sentido, o STJ já esclareceu que o artigo 35 da Lei de drogas não é sinônimo de crime de 
tráfico! Assim sendo, a associação de “duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, 
qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput, e §1ª, e no art. 34” da Lei nº 11.343/2006 não é sinônimo de 
tráfico de drogas, consequentemente, não é crime equiparado a hediondo.  

De acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, ante a ausência de previsão no rol do art. 2º da Lei 
8.072/90, o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não é crime hediondo ou 
equiparado.” (AgRg no HC 485.529/RS, j. 12/03/2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art10
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A figura do tráfico privilegiado: 

O tráfico privilegiado ocorre quando o agente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades 
criminosas e não integra organização criminosa. Essa forma do tráfico de drogas pode ser encontrada no art. 
33, §4º, da Lei de Drogas: 

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois 

terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos , desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  (Vide Resolução 
nº 5, de 2012) 

Tal modalidade é uma causa de diminuição de pena que exige o preenchimento cumulativo dos seguintes 
requisitos: 

 Primariedade: que o agente não seja reincidente; 

 Bons antecedentes: que o agente não responda a outra ação penal; 

 Não seja dedicado às atividades criminosas nem integre organização criminosa: que o agente não 
tenha envolvimento na “criminalidade”. Devendo a prática delituosa ser eventual! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Congresso/RSF-05-2012.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Congresso/RSF-05-2012.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Congresso/RSF-05-2012.htm
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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise da inafiançabilidade, da impossibilidade do induto, da graça e da 

anistia em relação aos crimes hediondos e equiparados à luz do entendimento do 

STF 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

 

Tortura 
Tortura imprópria ou tortura por omissão 

Em relação ao crime de tortura, todas as figuras criminosas previstas na Lei nº 9.455/97 são crimes 
equiparados a hediondo. Todavia, no §2°, do art. 1 da Lei 9.455/97 temos a tortura imprópria ou tortura por 
omissão. 

Nesse caso, o crime não é equiparado a hediondo. 

Art. 1: § 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. (Lei nº. 9.455/97) 

 

Terrorismo 

Em relação ao terrorismo, na Lei nº 13.260/13 tem as figuras previstas como crime hediondo. 

 

Inafiançabilidade, graça e anistia  
 

O art.5, inciso XLIII da Constituição Federal é um mandado de criminalização penal e por conta dele foi criada 
a Lei nº 8.072/90 que definiu crimes hediondos e equiparou crimes a hediondo (tortura, tráfico e terrorismo). 

O comando constitucional determina que os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis, insuscetíveis 
de anistia e graça. 

A fiança é um meio de obter a liberdade provisória, ou seja, a possibilidade de ficar solto durante a 
persecução penal, seja na fase da investigação do inquérito ou na fase do processo.  

As autoridades responsáveis por arbitrar fiança: o delegado ou o juiz. 

As formas de obter a liberdade provisória é por fiança ou sem fiança. 
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O art. 5 inciso XLIII da Constituição Federal proibiu a fiança. Isso significa que não se pode ter a liberdade 
provisória pagando uma fiança, mas poderá ter a liberdade provisória sem fiança. 

Os crimes hediondos tem liberdade provisória sem fiança. 

Tanto a anistia quanto a graça são causas extintivas de punibilidade previstas no art. 107 do Código Penal. 

A anistia é por Lei Ordinária, passa pelo Congresso Nacional. Já a graça é por meio de decreto do chefe do 
Poder Executivo. 

A Lei nº 8.072/90, em seu art. 1, definiu os crimes hediondos. Além disso, afirmou que esses crimes são 
inafiançáveis, insuscetíveis de anistia, graça e indulto. 

Segundo entendimento do STF, a Constituição, em seu art.5, inciso XLIII usou a expressão “graça” de forma 
imprópria. O legislador constituinte quando usou a palavra “graça” quis se referir a perdão. Esse perdão pode 
ser individual ou coletivo. O perdão individual é a graça e o perdão coletivo é o indulto.  

O fato da Lei 8.072/90 ter proibido o indulto, ela não estar se excedendo, apenas explicita o comando 
constitucional.  

Parte da doutrina entende que a Lei dos crimes hediondos é uma exteriorização do direito penal do inimigo 
no Brasil, porque essa lei elencou crimes específicos, praticados por pessoas específicas e afastou algumas 
garantias fundamentais, como por exemplo, a limitação da progressão de regime.  

A limitação da progressão de regime, em relação a crimes hediondos flexibiliza o princípio da individualização 
da pena que é um princípio constitucional.  
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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise dos crimes hediondos em espécie: homicídio simples, homicídio 

qualificado e homicídio privilegiado – qualificado 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

1º Sondagem: Lei nº 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos 
 
A hediondez dos crimes é etiquetada pela Lei nº 8.072/90, ou seja, a Lei não cria os crimes hediondos, pois 
eles já existem. Desta forma, é função da Lei dos Crimes Hediondos determinar se o delito existente é ou não 
hediondo.  
 

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:   (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide 
Lei nº 7.210, de 1984) 
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 
um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII); (Redação dada pela Lei 
nº 13.964, de 2019)... 

 

Existe algum crime hediondo fora do Código Penal? 
 
Sim! A regra geral é que os crimes hediondos estão elencados no Código Penal, no entanto existem exceções 
quanto a isso. Exemplos: o crime de genocídio1 e o art. 16 de Lei 10.826/032 
Com a Lei nº 13.964/20193 o rol de crimes hediondos fora do Código Penal aumentou significativamente, 
porém isso será assunto para outra aula. 
 

2º Como verificar a hediondez? 
 

“O que define a hediondez é o que está entre parênteses.” 
Dica: Cada crime que for elencado na Lei de Crimes Hediondos, após o texto legal, o dispositivo apresentará 
uma espécie de remissão entre parênteses. Este conteúdo faz referência ao que realmente possui teor 
hediondo.  

Ficou difícil? 
 

Por exemplo: No Código Penal existe o artigo 121, que condiz ao crime de homicídio.  
Homicídio simples 
Art. 121. Matar alguem: 
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

                                                
1
 (Genocídio Lei nº 2889/56, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l2889.htm) 

2
  (Lei de Armas, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm) 

3
 (Pacote Anticrime, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2019/Lei/L13964.htm) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm#art9a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm#art9a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm
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Agora, se você analisar o art. 1º, I, da Lei nº 8072/90: 
 
 

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 
um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII);  

 
 

Perceba que o texto legal apresenta a tipificação no Código Penal dentro dos parênteses! O que define o 
que é hediondo não é o nomen iuris4 e, sim, o conteúdo destacado.  
 

Outro exemplo: 
 

No Código Penal (Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm):  
 

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:  
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  
§ 1o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior 
de 14 (catorze) anos 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  
§ 2o  Se da conduta resulta morte (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
 

No Código Penal Militar (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm) : 
 

Art. 232. Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, sem prejuízo da correspondente à violência. 

 
Ambos os dispositivos legais apresentados são crimes de estupro, sendo o segundo referente à justiça penal 
militar. No art. 1º, inciso V, da Lei de Crimes Hediondos. 
(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm) 
 

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); 

 
 
É possível reparar que o conteúdo entre parênteses faz referência ao crime de estupro do Código Penal, de 
maneira que a hediondez está presente no caput do artigo 213 e nos §§1ºe 2º. Significa dizer que o crime de 
estupro elencado no Código Penal Militar NÃO É HEDIONDO, enquanto delito de estupro previsto no art. 
213¸caput, §§ 1º e 2º É HEDIONDO.  
 
O nomen iuris é estupro em ambos os casos, porém o conteúdo entre parênteses na Lei 8072/90 é taxativo 
(213 caput e §§1º e 2º). 
 

3º Homicídio na Lei dos Crimes Hediondos  (art. 121,caput e §2º, do CP). 

 
O homicídio para ser hediondo é necessariamente doloso, podendo assumir sua forma simples se praticado 
em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por apenas um agente. No que tange à sua forma 
qualificada, sempre será hediondo.  
 
 
 

                                                
4
 Latim: Denominação legal; o termo técnico do direito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm
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Homicídio simples 
Art. 121. Matar alguem: 
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
Homicídio qualificado 
§ 2° Se o homicídio é cometido: 
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 
II - por motivo futil; 
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa 
resultar perigo comum; 
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a 
defesa do ofendido; 
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime 
 

Formas do crime de homicídio: 
Simples  A doutrina chama de homicídio condicionado, porque só será crime hediondo se preencher a 
condição estabelecida no inciso I da Lei de Hediondos. 
 

I-homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 
um só agente... 
 

Critério para hediondez do homicídio simples: Quando praticado por atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que por um só agente. O homicídio simples que não for praticado da forma expressa na 
Lei dos Crimes Hediondos NÃO SERÁ CONSIDERADO HEDIONDO.  
 

Todo Homicídio Simples é crime hediondo? 
 

 Não. Somente será hediondo se preencher o requisito expresso pela Lei, qual seja: Quando praticado 
por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. 

  
Atividade típica de grupo de extermínio = A doutrina apresentou algumas dificuldades ao estabelecer a 
definição do que realmente é “atividade típica de grupo de extermínio. Atualmente, entende-se como a 
atividade de extermínio quando há uma generalização do sujeito passivo. (Ou seja, quando o agente 
praticante decide atacar um determinado seguimento. Por exemplo: “Hoje matarei todas as crianças que 
estiverem no parque.”)  indeterminação do sujeito 
 

a) Qualificado: É sempre hediondo! (art 121, §2º, CP). 
b) Privilegiado: art. 121, §1º, CP.  Não é crime hediondo, pois não consta na Lei dos Crimes 

Hediondos! 
c) Privilegiado-qualificado ou homicídio híbrido Não é crime Hediondo. 

 

Homicídio privilegiado-qualificado ou híbrido: 
Ocorre quando, no mesmo momento em que o agente pratica o crime do §1º do art. 121, incide uma 
qualificadora do §2º do Código Penal; 
 
Esse caso só pode ocorrer se a qualificadora tiver natureza objetiva. (art. 121, §1º c/c §2º Incisos III e IV)  
 

Art. 121. Matar alguém: 
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de 
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 
terço. 
§ 2° Se o homicídio é cometido: 
[...] 
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III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa 
resultar perigo comum; 
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a 
defesa do ofendido; 
 

a) Relevante valor moral – Motivado pelo interesse particular do agente. (Matar o estuprador da sua 
filha.) 

b) Relevante valor social – Motivado pelo interesse da sociedade/coletividade. (Matar o estuprador do 
bairro, pois muitas mulheres estão sendo vítimas.) 
 

Exemplo de tipificação de homicídio privilegiado-qualificado ou híbrido: art. 121, §1º, c/c §2º, II, ambos do 
Código Penal. 
 
Dica: No caso do homicídio híbrido, segundo o STJ, não poderá ser considerado hediondo, uma vez que o 
privilégio prepondera sobre a qualificadora. O artigo 67 do Código Penal5 trata sobre esta preponderância. 
Assim, os motivos do crime preponderam sobre questões de ordem objetiva. Além disso, haveria uma 
incompatibilidade lógico-sistêmica entre a relevância e a repugnância inerente a hediondez.  
 

“O concurso entre causa especial de diminuição de pena (privilegiadora) 121 §1 e as qualificadoras objetivas, 
que se referem aos meios e modos de execução do homicídio, a despeito de ser admitido pela doutrina e 
jurisprudência, apresenta graus de complexidade que demandam alguma reflexão. Em algumas oportunidades 
o Supremo Tribunal manifestou-se afirmando que as privilegiadoras e as qualificadoras objetivas podem 
coexistir pacificamente; mas o fundamento desta interpretação residia na prevalência da privilegiadora 
subjetivas sobre as qualificadoras objetivas, seguindo por analogia, a orientação contida no artigo 67 do Código 
Penal, que assegura a preponderância dos motivos determinantes do crime.”

6
 

 

Observe que mediante o critério legal, o §1º retira a hediondez, então o homicídio privilegiado-qualificado 
NÃO SERÁ HEDIONDO.  
 

4º Para simplificar: 
É HEDIONDO? 
QUALIFICADO SIM 

SIMPLES ÀS VEZES (TEM QUE PREENCHER O CRITÉRIO) 

PRIVILEGIADO NÃO 

PRIVILEGIADO-QUALIFICADO NÃO 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Art. 67- No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas 

circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da 
personalidade do agente e da reincidência. 
6
 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal 2 – Parte Especial. 9ª ed. 2009. 
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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise dos Crimes hediondos em Espécie: Lesão Corporal Gravíssima e Lesão 

Corporal seguida de Morte 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

 

1º Lei nº 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos: Sondagem: 

 
 A Lei dos Crimes Hediondos é um mandado de criminalização penal  Conforme o inciso XLIII, art 

5º, da Constituição Federal.  

 A Lei Maior não determina quais são os crimes hediondos, apenas menciona que existem. Enquanto 
a Lei nº 8.072/1990 etiqueta quais os crimes no ordenamento jurídico possuem hediondez.  

 A definição dos crimes hediondos é dada pela Lei  Critério Legal. 

 A Constituição Federal também equiparou alguns crimes aos Hediondos  T,T,T (Tráfico, Tortura e 
Terrorismo) 

  

2º Introdução ao crime de Lesão Corporal na sua forma hedionda: 

Para o entendimento da hediondez do crime de lesões corporais é necessário verificar o texto legal expresso 
no Código Penal, o qual introduz a figura da natureza das lesões corporais. Assim como o homicídio simples, 
o delito de lesão corporal é condicionado, ou seja, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos 
para que seja hediondo. 

 Lesão corporal 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

 Lesão corporal de natureza grave. 

§ 2° Se resulta: 

I - Incapacidade permanente para o trabalho; 

II - enfermidade incuravel; 

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função; 

IV - deformidade permanente; 

V - aborto: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

 Lesão corporal seguida de morte 

§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de 
produzí-lo: 
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Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

Agora, atente-se ao art. 1º, I-A, da Lei nº 8.072/1990: 

São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:  

I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 
3o), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em 
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão 
dessa condição; (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015) 

 

3º Condições para a hediondez: 

O CRIME DE LESÃO CORPORAL SÓ SERÁ HEDIONDO SE PREENCHER AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 

a) LESÃO CORPORAL DOLOSA GRAVÍSSIMA (art. 129, §2º, CP) 

ou 
b) LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE(art. 129, §3º, CP) 

+ 

Quando praticado contra  Autoridade ou agente descrito nos arts. 142e 144  da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em 
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em 

razão dessa condição 

= 

HEDIONDO 

Primeiro Requisito: A natureza da Lesão 

Ao examinar o artigo 129 do Código penal é possível verificar tipos diferentes do crime de lesão corporal, 
sendo estes: 

 Lesão corporal leve; 

 Lesão corporal grave – quando resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais 
de 30 dias; correr perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
aceleração do parto.  

 Lesão corporal gravíssima – quando resultar na incapacidade permanente para o trabalho; 
enfermidade incurável; perda ou inutilização do membro, sentido ou função; deformidade 
permanente; aborto. 

 Lesão corporal seguida de morte; 

 Lesão corporal culposa; 

 Lesão corporal praticada como violência doméstica. 

Bibliografia: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14ª Edição, 2014. 

Segundo Requisito: Contra quem é praticada: 

O crime de lesão corporal só será hediondo quando praticado contra: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13142.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
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a) Agentes do art. 142, CF  membros das forças armadas 
b) Agentes do art. 144, CF  agentes de segurança pública (policial federa, civil, militar e guarda 

municipal) 
c) Agente do sistema prisional  carcerário 
d) Agente da Força Nacional de Segurança Pública.  

 

Terceiro Requisito: O nexo funcional 

Dica: Para observar o caráter hediondo do crime de lesão corporal, descrita no art 1, I-A, da Lei nº 8.072/90, 
este deverá ser praticado EM RAZÃO DA CONDIÇÃO FUNCIONAL DA VÍTIMA. (Não precisa estar em serviço!) 

 

Art. 142, CF Art. 144, CF  Art 1, I-A, da Lei nº 8.072/90 

As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições 
nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia 
e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, 
e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais 
e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem. 

A segurança pública, dever do 
Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através 
dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de 
bombeiros militares. 

VI - polícias penais federal, estaduais 
e distrital. 

 Integrantes do sistema 
prisional e da Força 
Nacional de Segurança 
Pública, no exercício da 
função ou em 
decorrência dela 

 

 contra seu cônjuge, 
companheiro ou parente 
consanguíneo até 
terceiro grau, em razão 
dessa condição 

 

Por exemplo: João é casado há 20 anos e descobre que sua esposa, Joice, está saindo com um policial 
chamado Mércio. João sabe que Mércio é policial, mesmo assim resolve agredi-lo até que perdesse os dois 
olhos (Lesão Gravíssima). O crime praticado por João não será considerado hediondo, pois não lesionou 
Mércio por “ser policial” e, sim, por estar saindo com Joice. 

A situação mencionada é referente ao terceiro requisito, o nexo funcional. A lesão precisa ser praticada em 
razão da função da vítima e se estende para cônjuge/companheiro e parentes consanguíneos até 3º grau 
(tios ou sobrinhos). 

Dica: Os crimes de Lesão corporal leve e grave nunca serão considerados hediondos! 

De forma bem sintética – Natureza da Lesão + sujeito passivo determinado em lei + nexo funcional. 
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Atenção: 

Parente consanguíneo: exclui o parentesco por adoção e afinidade! 

Sabe-se que o dispositivo acaba violando o princípio da igualdade entre os filhos, o que pode ser objeto de 
uma resposta dissertativa, no entanto, no que tange às questões objetivas de concurso, é necessário que se 
atenha ao texto legal. Dessa forma, há diferenciação entre o parentesco da adoção e da consanguinidade. 
Assim sendo, o crime de lesão corporal dolosa gravíssima ou lesão corporal seguida de morte NÃO SERÁ 
HEDIONDO SE PRATICADO CONTRA PARENTES QUE NÃO FOREM CONSANGUÍNEOS OU ULTRAPASSAREM O 
TERCEIRO GRAU DE PARENTESCO DO ROL DE AGENTES OU MEMBROS RECÉM MENCIONADO. 
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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise dos Crimes de Roubo Majorado e Qualificados como Crimes 

Hediondos 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

 

1º Lei nº 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos: Sondagem: 

 
 A Lei dos Crimes Hediondos é um mandado de criminalização penal  Conforme o inciso XLIII, art 

5º, da Constituição Federal.  

 A Lei Maior não determina quais são os crimes hediondos, apenas menciona que existem. Enquanto 
a Lei nº 8.072/1990 etiqueta quais os crimes no ordenamento jurídico possuem hediondez.  

 A definição dos crimes hediondos é dada pela Lei  Critério Legal. 

 A Constituição Federal também equiparou alguns crimes aos Hediondos  T,T,T (Tráfico, Tortura e 
Terrorismo) 

OBJETO DE ESTUDO: Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, 
de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984) 

2º Introdução ao crime de Roubo na sua forma hedionda: 

O art. 1º, II , da Lei nº 8.072/1990 faz menção ao crime de Roubo e a configuração de sua hediondez. A partir 
deste momento, as mudanças do pacote anticrime estão mais presentes. Atente-se ao dispositivo legal:  

 II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V);(Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) 

b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo 

de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B);(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º);(Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

A Lei nº 13.964/2019, Pacote Anticrime, mudou a estruturação do rol dos crimes hediondos especificamente 
no que tange à figura do crime de roubo.  

Dica: Antes do Pacote Anticrime, o único roubo etiquetado como hediondo era o roubo qualificado pela 
morte da vítima.  

a) Roubo Circunstanciado/Majorado/Com causa de aumento de pena  art. 157, V, §2º do Código 
Penal, pela restrição de liberdade da vítima. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm#art9a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
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Dica: É essencial que não se confunda o roubo circunstanciado com o roubo qualificado. A majorante é 
determinada por uma fração no aumento da pena. A qualificadora determina um novo patamar da base da 
pena.  

b) Roubo Circunstanciado/Majorado/Com causa de aumento de pena  art. 157, § 2º-B, do Código 
Penal, pelo emprego de arma de fogo (seja de uso restrito/proibido ou permitido) 

c) Roubo Qualificado  art. 157, § 3º, do Código Penal, pela lesão grave/gravíssima ou pela 
morte(latrocínio). 

Ao observar a Lei anterior ao Pacote Anticrime, a figura do roubo qualificado é apresentada como art. 157, 
§3º, in fine, do Código Penal, a qual condiz apenas à parte final do artigo mencionado. O Roubo Qualificado 
pela lesão grave não ERA hediondo. Com o advento da Lei nº 13.964/2019, o delito de Roubo Qualificado 
pela lesão grave da vítima passou a ser hediondo. Ademais, essa mesma Lei trouxe as figuras do Roubo 
Circunstanciado das alíneas “a” e “b” ao rol dos crimes hediondos.  

 

O Crime de Roubo Qualificado é hediondo? 

 Antes do Pacote Anticrime, não era, pois apenas o que condizia ao latrocínio configurava hediondez.  

 

Depois da Lei nº 13.964/2019 todo dispositivo do art. 157, §3º, do Código Penal é Crime Hediondo.  

O Crime de Roubo Majorado é hediondo? 

Não! Apenas nas formas expostas na Lei 8.072/90. Somente o roubo majorado por emprego de arma de 
fogo ou majorado pela restrição da liberdade da vítima.  

 

3º Latrocínio: 

Não pode ser explicado como vulgarmente é conhecido (“Roubo seguido de morte.”)  

A figura do latrocínio pode ocorrer de maneira inversa, com a morte seguida do roubo. Então, a definição 
correta do Latrocínio é: O Roubo Qualificado pelo resultado morte.  

O latrocínio deverá decorrer de um dentre os três contextos fáticos possíveis. 

a) A morte ocorrerá para viabilizar a subtração; 
b) A morte ocorrerá para assegurar a posse da coisa subtraída; 
c) A morte ocorrerá para garantir a impunidade do sujeito ativo. 

Se o agente realizar o roubo com resultado morte, sem estar inserido em um desses contextos mencionados, 
não haverá latrocínio! (Haverá um Roubo + Homicídio). Percebe-se que a morte tem que decorrer de curso 
causal conforme supracitado, caso contrário deixará de ser crime de latrocínio.  

A respeito do resultado morte, esta deverá ser dolosa ou culposa? 

A morte que qualificará a figura do roubo independe se for culposa ou dolosa. Nas duas situações será crime 
hediondo.  

Momento de consumação do Latrocínio segundo o STF: 

Súmula 610 do STF: 
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Quanto à configuração típica, observo, inicialmente, que, superado o questionamento probatório, não há 
divergência no que se refere ao cerne dos fatos: em um assalto contra dois motoristas de caminhão, um foi 
alvejado e faleceu e o outro sofreu ferimentos, mas sobreviveu. O Recorrente, diante da tentativa de fuga dos 
motoristas, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a atingi-los. Não foi esclarecido na 
denúncia ou na sentença e acórdão, se o Recorrente logrou obter a subtração patrimonial. Entretanto, a 
questão perde relevância diante da morte de uma das vítimas, incidindo na espécie a Súmula 610 desta 
Suprema Corte: "Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a 
subtração de bens da vítima". [RHC 107.210, voto da min. Rosa Weber, 1ª T, j. 10-9-2013, DJE 210 de 23-10-
2013.] 

Suscintamente, o Latrocínio consumar-se-á quando houver morte da vítima, ainda que não haja 
subtração dos bens em questão. Mesmo que a subtração seja tentada e a morte consumada será 
latrocínio consumado, de acordo com a Súmula 610 do STF. 

 

Existe latrocínio tentado? 

Sim e é hediondo também! 

O latrocínio será tentado quando: 

a) Quando o agente não consegue consumar nem a subtração, nem a morte da vítima. 
b) Quando o agente consegue consumar a subtração, mas não consegue consumar a morte da vítima.  

Dica: A figura do latrocínio é considerada crime contra patrimônio! Mesmo com a morte da vítima, não se 

trata de crime c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=610.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4727060
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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise dos Crimes de Extorsão, Sequestro Relâmpago 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

Art.1º, III, da Lei nº 8.072/1990  

III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 
158, § 3º); (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

SEQUESTRO RELÂMPAGO: 

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem 
indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: 

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a 
obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão 
corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. (Incluído pela Lei nº 
11.923, de 2009) 

Extorsão mediante seqüestro 

 

Atualmente, o crime de Extorsão qualificado pela morte não é considerado crime hediondo! 

A Extorsão qualificada pelo resultado morte, encontrada no art. 158, §2º, do Código Penal era considerada 
Crime Hediondo, porém, com a vinda do Pacote Anticrime, este dispositivo SAIU do rol dos crimes 
hediondos! 

 

SEQUESTRO RELÂMPAGO 

O sequestro relâmpago é diferente do crime de extorsão e diferente do crime de extorsão mediante 
sequestro. Para facilitar a visualização, atente-se a tabela: 

“SEQUESTRO RELÂMPAGO” “EXTORSÃO” EXTORSÃO MEDIANTE 
SEQUESTRO 

Art. 158, §3º, CP  A lei 
13.923/2019 acrescentou o 
parágrafo §3º ao art. 158, deu o 
nome de “sequestro 
relâmpago.” Neste caso, há a 
privação da liberdade da vítima 
e a mesma paga por sua 
liberdade. (vítima pela vítima) 

Art. 158, CP  Forma pura da 
extorsão. 

Art. 159  Há a privação da 
liberdade da vítima e contato 
com terceiro para conseguir a 
vantagem. A vítima não vai 
atuar na negociação e, sim, o 
terceiro. É um crime com dupla 
subjetividade passiva. (A vítima 
sequestrada e o terceiro que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5


2
1 

 

 

Consumação = momento em 
que se exige a vantagem. 

efetua o resgate). 

Consumação = momento em 
que a vítima é capturada. 

Nota: a Extorsão mediante sequestro permanece crime hediondo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2
2 

 

 

Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise dos Crimes hediondos em Espécie 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

1º Lei nº 8.072/1990 – Dispositivo base (artigo 1º da Lei dos Crimes 
Hediondos): 

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:   (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide 

Lei nº 7.210, de 1984) 

Estupro “V - estupro (art. 213, caput, e §§ 1o e 2o)” 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 1 o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior 
de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2 o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Faz referência ao CÓDIGO PENAL e não a outro livro, sendo assim, o estupro no Código Penal Militar NÃO É 
CRIME HEDIONDO! 

Estupro de Vulnerável  “VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o)” 

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:               
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra 
causa, não pode oferecer resistência.             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2º  (VETADO)               (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 3º  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:            (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 4º  Se da conduta resulta morte:              (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.           (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Epidemia com resultado morte  “VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1
o
). (Inciso incluído 

pela Lei nº 8.930, de 1994)” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm#art9a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm#art9a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm#art1
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Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos: 

Pena - reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990) 

§ 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. 

Observação: Basta que apenas uma pessoa morra para que se considere a morte como resultado. A condição 
objetiva é o resultado morte, se não houver a morte não será hediondo. 

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou 
medicinais  “VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1
o
, § 1

o
-A e § 1

o
-B, com a redação dada pela Lei n

o
 9.677, de 2 

de julho de 1998)  (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)” 

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de 
qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou 
alterado. (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os 
insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. (Incluído pela Lei nº 9.677, de 
2.7.1998) 

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em 
qualquer das seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração de criança ou adolescente ou 
vulnerável  VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 

adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).(Incluído pela Lei nº 12.978, de 2014) 

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 
(dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 
prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. (Incluído pela 
Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o  Incorre nas mesmas penas: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 
(catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas 
no caput deste artigo 

 

Acrescentado no rol dos hediondos em 2014 pelo art.218-B, Lei nº 12.978/2014. O artigo 218-B revogou o 
244-A do ECA em 2009. Ambos não eram hediondos, porém essa situação mudou em 2014. É importante 
saber dessas modificações em razão do momento do cometimento do delito para aplicação da lei mais 
benéfica ao réu! Fiquem atentos, em 2014 o art.218-B passa a ser HEDIONDO! 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9677.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9677.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9695.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9677.htm#art273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12978.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum  “X - 

furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-
A).(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)” 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

   § 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de 
artefato análogo que cause perigo comum.(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 

O pacote anticrime trouxe essa modalidade de furto para o rol de crimes hediondos. 

Cuidado: Furtar o explosivo é diferente de empregar o explosivo para furtar. Nota-se que utilizar o explosivo 
para acessar algum cofre e subtrair dinheiro de um banco, GERANDO PERIGO COMUM, configuraria o crime 
hediondo do art. 155, §4º-A, do CP, enquanto furtar o explosivo não é crime hediondo e está tipificado no art 
155, §7º, do CP.  

Furto qualificado é crime hediondo? 

NÃO! O furto qualificado EM RAZÃO DO EMPREGO DE EXPLOSIVO E QUE GERE PERIGO COMUM SIM, as 
modalidades restantes não. 

O que é perigo comum? 

É a probabilidade de dano a um número indeterminado de pessoas. Não é necessário a demonstração efetiva 
do perigo, apenas a relação deste.  

É possível realizar o furto com o emprego de explosivos e não responder pelo art. 155, §4º-A, CP? 

Sim e não será hediondo. Atente-se ao exemplo dado pelo professor, qual seja: 

Um empresário consulta um médico e este constata que o paciente está muito estressado e precisa passar 
algum tempo livre. O empresário resolve passar 10 dias em seu sítio. Antes de partir, avisa os funcionários 
que irá se ausentar por alguns dias. Em sua viagem, leva uma determinada quantia. O sítio do empresário é 
em um local afastado, então, ao chegar no lugar, ele coloca o valor que levou dentro de um cofre. Em 
segundo momento, o empresário precisou ir até a cidade comprar mantimentos, para que pudesse 
permanecer no sítio por 10 dias. Um dos funcionários, sem ser visto, vai até o sítio e fica esperando sua 
partida para cidade. O funcionário adentra no imóvel e utiliza um explosivo no cofre para subtrair o dinheiro 
e, assim, deixa o local. (Art. 155, §4º, I, CP) 

Nota-se, há o emprego do explosivo, porém não há probabilidade do perigo comum, então não é 
hediondo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm#art1
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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise dos Crimes hediondos em Espécie. Análise da Impossibilidade de 

Aplicação dos Institutos da Anistia Graça e Indulto. Análise do Parágrafo 1º do Art. 

2º da Lei dos Crimes Hediondos a luz do STF 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

Breve análise sobre alguns dispositivos trazidos pelo parágrafo único da Lei nº 8072/90 e as consequências 
diretas do Pacote Anticrime (Lei nº 13964/2019). 

1. GENOCÍDIO  I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro 

de 1956; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, 
como tal:  (Vide Lei nº 7.960, de 1989) 

a) matar membros do grupo; 

b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 

c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição 
física total ou parcial; 

d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 

e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo; 

[...] 

Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para prática dos crimes mencionados no artigo anterior:  
(Vide Lei nº 7.960, de 1989) 

Pena: Metade da cominada aos crimes ali previstos. 

Art. 3º Incitar, direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o art. 1º:  (Vide 
Lei nº 7.960, de 1989) 

Pena: Metade das penas ali cominadas. 

Observação: Genocídio não é a mesma coisa que “grupos de extermínio”, nestes são analisadas questões 
étnicas e raciais! 

2. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO  II - o crime de posse ou porte 

ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que 
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório 
ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:      
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
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3. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO  III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto 

no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, 
remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, 
no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

4. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO  IV - o crime de tráfico 

internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma 
de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos, e multa.      (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

Observação: Nos crimes de comércio e tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tanto faz 
se os objetos são de uso proibido, restritos ou permitidos. 

5. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUANDO DIRECIONADA A PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU 

EQUIPARADO  V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime 

hediondo ou equiparado.(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

É um crime hediondo condicionado, porque a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA deve ser voltada à prática do crime 
hediondo ou equiparado. Lembrando que os crimes equiparados aos hediondos são: 

 Tráfico 

 Tortura 

 Terrorismo 

 

ANÁLISE DO ARTIGO 2º, I, DA LEI Nº 8.072/1990 

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 
terrorismo são insuscetíveis de: 

I - anistia, graça e indulto; 

Os Crimes Hediondos não admitem as formas de extinção de punibilidade: 

 ANISTIA  POR LEI DO CONGRESSO NACIONAL 

 GRAÇA  (INDIVIDUAL) POR DECRETO PRESIDENCIAL 

 INDULTO (COLETIVO) POR DECRETO PRESIDENCIAL 

Art. 107 do Código Penal  Extinção da punibilidade 

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: 

I - pela morte do agente; 

II - pela anistia, graça ou indulto; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art5
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III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; 

IV - pela prescrição, decadência ou perempção; 

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; 

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; 

VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

VIII - Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

Nota: A extinção da punibilidade não é a mesma coisa que a abolitio criminis (a transformação de um fato 
típico em atípico). O tipo penal permanece existindo! 

 

ANÁLISE DO ARTIGO 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/1990 

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.  (Redação dada 
pela Lei nº 11.464, de 2007) 

 Em primeiro momento, o regime previsto para os crimes hediondos era cumprido integralmente em 
sua forma fechada! Ou seja, não havia possibilidade na progressão de regime, embora existisse a 
figura do livramento condicional. 

 

 Em 2006, o dispositivo foi declarado inconstitucional por violar o princípio da individualização da 
pena, porque todas as pessoas têm direito à pena ser individualizada pelo juiz. Então, passou-se à 
admissão da progressão de regimes em 1/6 pela aplicação de regra geral. 

 Em 2007, o Congresso Nacional editou a Lei 11.464/2007 que regulamentou a posição anterior do 
STF, regularizando a progressão de regimes para o cumprimento de 2/5 e 3/5 para os crimes 
hediondos ou equiparados. Essa mesma lei, substituiu a palavra “integralmente” por “inicialmente” 
no que tange ao cumprimento do regime fechado. 

 

Observação: Ao analisar a substituição de “integralmente” para “inicialmente” em aspectos de 
individualização de pena, nada muda, uma vez que retira do juiz a possibilidade de individualizar a pena e 
fixar o regime inicial de cumprimento. O STF já trouxe posicionamento a respeito disso, mencionando ser, 
igualmente inconstitucional! 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo 
da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem 
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, 
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 

A Lei não pode obrigar o juiz a fixar o regime de cumprimento de pena inicialmente no fechado. 

 O STF não diz que todo o parágrafo do dispositivo é inconstitucional e, sim, o termo “incialmente”. 

 O juiz deve observar o art 33, §2º do Código Penal mesmo em se tratando de Crime Hediondo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11464.htm#art1


2
8 

 

 

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, 
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do 
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais 
rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise da Progressão de Regimes dos Crimes hediondos 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

Livramento condicional nos crimes hediondos ou equiparados 
 Quando o crime hediondo ou equiparado resultar em morte: NUNCA CABERÁ LIVRAMENTO 

CONDICIONAL 

 Quando o crime hediondo ou equiparado não resultar em morte: Caberá o livramento condicional se 
PRIMÁRIO e NÃO FOR REINCIDENTE ESPECÍFICO. 

Reincidente Específico: Quando o agente praticar novo delito relacionado a outro que já tiver sido 
irrecorrivelmente condenado. 

O Livramento Condicional é figura diferente da Progressão de Regimes 

Ainda que o Livramento Condicional não seja possível em alguns casos, a progressão de regimes pode ser 
aplicada de forma independente. O reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados não terão 
direito ao livramento condicional, mas terão à progressão de regimes. 

Aplicação do regime: 

O juiz é livre, mesmo quem casos de crimes hediondos, para fixar o regime de acordo com o estabelecido no 
Código Penal, não sendo obrigado a fixá-lo no regime inicial fechado. (Art. 33, §2º, do Código Penal) 

A regra geral é iniciar no fechado, mas não necessariamente isso se aplica em todos os casos! 

ATENÇÃO! 

No caso do cumprimento inicial no regime fechado, o agente deverá cumprir: 

PROGRESSÃO DE REGIMES NOS CRIMES HEDIONDOS – CRONOLOGIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA 

ANTES DE 2007 DE 2007 ATÉ O PACOTE 
ANTICRIME (DEZEMBRO DE 

2019) 

PACOTE ANTICRIME (LEI Nº 
13.964/2019)  Alteração na Lei 

de Execução Penal 

 1/6 DA PENA  AGENTE PRIMÁRIO: 2/5; 

 REINCIDENTE: 3/5 Muda a sistemática para análise! 

Art. 112 da LEP apresenta 
percentuais; (De 16% até 70%) 

 16%  sujeito primário 
+ crime cometido sem 
violência ou grave 
ameaça; 

 20%  reincidente em 
crime cometido sem 
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violência ou grave 
ameaça; 

 25%  primário + com 
violência ou grave 
ameaça; 

 30%  reincidente em 
crime com violência ou 
grave ameaça; 

Crimes hediondos ou 
equiparados 

 40%  Primário + 
Hediondo ou Equiparado 
+ sem resultado morte; 

 50%  Primário + 
Hediondo ou Equiparado 
+ com o resultado 
morte;  

 60%  Reincidente + 
Hediondo ou Equiparado 
+ sem resultado morte; 

 70%  Reincidente + 
Hediondo ou Equiparado 
+ com resultado morte. 

 

Dica: Na análise de crimes que não são hediondos ou equiparados, é perceptível que a intercalação entre 
percentuais se dá com a presença ou ausência da violência ou grave ameaça. Quando hediondos ou 
equiparados, a intercalação é feita com a ausência ou presença do resultado morte.  
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Curso: Direito Penal – Leis Penais Especiais 

Aula: Análise da Progressão de Regimes dos Crimes hediondos. A luz da Lei 

13.769/2018 

Professor: Edézio Ramos 

 

Resumo 

Progressão específica para mulheres 

Ainda existe uma situação em que se aplica a análise com base em fração do cumprimento de pena. No 
caso de MULHERES nas seguintes condições: 

 Gestante 

 Mãe de criança (menores de 12 anos) 

 Responsável por pessoa com deficiência 

 
+ 

Além dessas condições, a mulher deverá preencher os requisitos cumulativamente previstos nos incisos 
do art. 112, §3º da LEP:  

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os 

requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (Incluído 
pela Lei nº 13.769, de 2018) 

V - não ter integrado organização criminosa. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018) 

 

Nesses casos: a mulher terá a progressão de regime ao cumprir 1/8 da pena! (Ainda que o crime seja 
hediondo ou equiparado) 

Caso a mulher não preencha uma das condições, a progressão de regime se dará da forma geral prevista 
na lei! 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art3
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Progressão per saltum 

A progressão per saltum diz respeito a uma possibilidade de saltar regimes de cumprimento de pena. Por 
Exemplo: O apenado passa do fechado para o aberto, sem passar pelo semiaberto. Esse fenômeno NÃO É 
ADMITIDO no ordenamento jurídico brasileiro, quando se tratar de progressão! 

FECHADO  SEMIABERTO  ABERTO  

No caso da regressão, é possível a forma per saltum. Por exemplo: Sujeito está no regime aberto e deixa de 
cumprir alguma das condições estipulada. Nesse caso, existe a possibilidade de regredir diretamente ao 
regime fechado.  

Condições Objetivas/Subjetivas 

As frações do cumprimento de pena, incluindo as porcentagens, são requisitos OBJETIVOS para a progressão. 
Segundo o STJ e o STF: É possível que o juiz condicione a progressão de regimes à realização de exame 
criminológico.  

Os requisitos subjetivos são de ordem pessoal, envolvem autodisciplina, senso de responsabilidade e conduta 
carcerária! 

O exame criminológico é realizado por uma equipe interprofissional do sistema carcerário (psicólogos, 
assistentes sociais, etc), para verificar as condições do apenado voltar, ou não, a delinquir. 

É possível progredir de regime sem analisar os requisitos objetivos? Sim! Nos casos do art. 4º, §5º Lei nº 
12.850/2013  Colaboração premiada 

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena 
privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais 
dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles 
praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 
criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 

§ 5º Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a 
progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 

 

 


