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Lei de crimes hediondos.        

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;

II - fiança.

§ 1o A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente

em regime fechado.

§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes

previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois

quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se

reincidente.
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- Questionamento em relação ao indulto.

- Não caber fiança, não quer dizer que não caiba liberdade

provisória.

- Regime inicialmente fechado.

- Progressão.
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Lei 11.343/2006

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de 

praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos 

nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Hediondo? STF e STJ disseram que não. 
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LEI Nº 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016.

Art. 2o O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos

dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia,

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando

cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado,

expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade

pública.

§ 1o São atos de terrorismo:

I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo

explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos,

nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover

destruição em massa;
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Art. 2o (...)

IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência,

grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos

cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo

temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de

portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias,

hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos,

instalações públicas ou locais onde funcionem serviços

públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de

energia, instalações militares, instalações de exploração, refino

e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e

sua rede de atendimento;
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Art. 2o (...) V - atentar contra a vida ou a integridade física de

pessoa:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções

correspondentes à ameaça ou à violência.

Art. 3o Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio,

pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização

terrorista:

Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.

Art. 5o Realizar atos preparatórios de terrorismo com o

propósito inequívoco de consumar tal delito:

Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de um
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Art. 2o (...)

§ lo Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de

praticar atos de terrorismo:

I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem

para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade; ou

II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua

residência ou nacionalidade.

§ 2o Nas hipóteses do § 1o, quando a conduta não envolver

treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou

nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado,

diminuída de metade a dois terços.
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Art. 6o Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em

depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou

indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou

serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a

preparação ou a execução dos crimes previstos nesta Lei:

Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.
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Lei 9.455/97

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;
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Lei 9.455/97

Art. 1º Constitui crime de tortura:

(...)

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com

emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento

físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou

medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
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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;

- Regime inicial / progressão.
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Art. 2º (...)

§ 3o Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá

fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.

§ 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de

21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá

o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em

caso de extrema e comprovada necessidade.
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Art. 5º Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso:

"Art. 83. ..............................................................

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

V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de

condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico

ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o

apenado não for reincidente específico em crimes dessa

natureza."
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Art. 7º Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte

parágrafo:

"Art. 159. ..............................................................

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

§ 4º Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor

que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do

seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.“

Delação eficaz, delação premiada, colaboração premiada.
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Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista

no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes

hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à

autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu

desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.

Traição benéfica.
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Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim 

específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a

associação é armada ou se houver a participação de criança ou

adolescente
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