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Lei de crimes hediondos.         

CF.

Art. 5º. (...)

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça

ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por

eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo

evitá-los, se omitirem;

- Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.
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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:

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 e VII); (Redação dada

pela Lei nº 13.142, de 2015)
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- Grupo de extermínio – impessoalidade. Ex. mendigos, prostitutas,

homossexuais, etc.

- Homicídio qualificado-privilegiado

(a) devem preponderar as circunstâncias de caráter subjetivo – art. 67

do CP, logo não é hediondo - STF.

(b) é hediondo, porque a tipificação é feita na modalidade qualificada,

enquanto o privilégio só é considerado na 3ª. Fase da dosimetria.
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Art. 1o (...)

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)
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CF

Art. 142. 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.
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CF

Art. 144. 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.



Lei de crimes hediondos.        

Art. 1o (...)

II - latrocínio (art. 157, § 3o, in fine);

III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o);

IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 

159, caput, e §§ lo, 2o e 3o);

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

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

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o).
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Extorsão

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 fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com

emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no §
3º do artigo anterior. Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90.
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Extorsão

Art. 158 – (...)

§ 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)

Sequestro-relâmpago.
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Sequestro-relâmpago. Hediondo?

(a) Não, por não ser referido pela Lei de Crimes Hediondos.

(b) Sim, porque o legislador mandou aplicar as mesmas penas do

crime previsto no art. 159 §§ 2º e 3º CP e este é hediondo.

(c) Se gerar morte é hediondo, porque é um tipo de extorsão. Se não

gerar, não é hediondo. (*)
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Epidemia – surto de doença que atinge grande número de pessoas em

determinado local ou região.

Só é hediondo se houver o resultado morte. (art. 267, § 1º, CP).

Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes 

patogênicos:

Pena - reclusão, de dez a quinze anos.

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

§ 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, 

se resulta morte, de dois a quatro anos.
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Art. 1o (...)

VII-A – (VETADO)

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)
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Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 

destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a 

fins terapêuticos ou medicinais:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

§ 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.
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Art. 273 – (...)

§ 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.

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações 

previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes 

condições:

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária 

competente;

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no 

inciso anterior;
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Art. 273 – (...)

§ 1º-B – (...)

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a 

sua comercialização;

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;

V - de procedência ignorada;

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 

competente.
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Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual 

de criança ou adolescente ou de vulnerável.

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:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
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Art. 218-B. (...)

§ 1o Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, 

aplica-se também multa.

§ 2o Incorre nas mesmas penas:

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;

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se 

verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.
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Art. 1o (...)

Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio 

previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 

1956, tentado ou consumado.
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LEI Nº 2.889, DE 1º DE OUTUBRO DE 1956.

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo

nacional, étnico, racial ou religioso, como tal:

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;
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Lei de crimes hediondos.        

Art. 1º (...)

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

grupo;

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

grupo;



Lei de crimes hediondos.        

Art. 1º (...)

Será punido:

Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra a;

Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b;

Com as penas do art. 270, no caso da letra c;

Com as penas do art. 125, no caso da letra d;

Com as penas do art. 148, no caso da letra e;
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Lei de crimes hediondos.        

Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para prática dos crimes

mencionados no artigo anterior:

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:

Pena: Metade das penas ali cominadas.

§ 1º A pena pelo crime de incitação será a mesma de crime incitado, se

este se consumar.

§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço), quando a incitação for

cometida pela imprensa.


