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Direito Penal

LEI DOS CRIMES HEDIONDOS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção 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:

I – homens e mulheres são iguais em direi-
tos e obrigações, nos termos desta Consti-
tuição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei;

III – ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante;

IV – é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, pro-
porcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e 
de crença, sendo assegurado o livre exercí-
cio dos cultos religiosos e garantida, na for-
ma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a pres-
tação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei;

IX – é livre a expressão da atividade intelec-
tual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida pri-
vada, a honra e a imagem das pessoas, as-
segurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua viola-
ção;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem con-
sentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determina-
ção judicial;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no úl-
timo caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de 
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investigação criminal ou instrução proces-
sual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)

XIII – é livre o exercício de qualquer traba-
lho, ofício ou profissão, atendidas as quali-
ficações profissionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à in-
formação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional;

XV – é livre a locomoção no território na-
cional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, per-
manecer ou dele sair com seus bens;

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anterior-
mente convocada para o mesmo local, sen-
do apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente;

XVII – é plena a liberdade de associação 
para fins lícitos, vedada a de caráter para-
militar;

XVIII – a criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas independem de au-
torização, sendo vedada a interferência es-
tatal em seu funcionamento;

XIX – as associações só poderão ser com-
pulsoriamente dissolvidas ou ter suas ati-
vidades suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a asso-
ciar-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando ex-
pressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou ex-
trajudicialmente;

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função 
social;

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento 
para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em di-
nheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de pro-
priedade particular, assegurada ao proprie-
tário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII – aos autores pertence o direito ex-
clusivo de utilização, publicação ou repro-
dução de suas obras, transmissível aos her-
deiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais 
em obras coletivas e à reprodução da ima-
gem e voz humanas, inclusive nas ativida-
des desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveita-
mento econômico das obras que criarem 
ou de que participarem aos criadores, aos 
intérpretes e às respectivas representações 
sindicais e associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de in-
ventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das mar-
cas, aos nomes de empresas e a outros sig-
nos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País;

XXX – é garantido o direito de herança;

XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros 
situados no País será regulada pela lei brasi-
leira em benefício do cônjuge ou dos filhos 
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brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do "de cujus";

XXXII – o Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor;

XXXIII – todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu inte-
resse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à se-
gurança da sociedade e do Estado; (Regula-
mento)     (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

XXXIV – são a todos assegurados, indepen-
dentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos 
em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclare-
cimento de situações de interesse pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI – a lei não prejudicará o direito ad-
quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa jul-
gada;

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de ex-
ceção;

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, 
com a organização que lhe der a lei, assegu-
rados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos cri-
mes dolosos contra a vida;

XXXIX – não há crime sem lei anterior que 
o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal;

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu;

XLI – a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades funda-
mentais;

XLII – a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei;

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 respon-
dendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV – constitui crime inafiançável e impres-
critível a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático;

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigação de repa-
rar o dano e a decretação do perdimento de 
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o 
limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI – a lei regulará a individualização da 
pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

XLVII – não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra decla-
rada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;



 

www.acasadoconcurseiro.com.br6

e) cruéis;

XLVIII – a pena será cumprida em estabele-
cimentos distintos, de acordo com a nature-
za do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas con-
dições para que possam permanecer com 
seus filhos durante o período de amamen-
tação;

LI – nenhum brasileiro será extraditado, 
salvo o naturalizado, em caso de crime co-
mum, praticado antes da naturalização, ou 
de comprovado envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei;

LII – não será concedida extradição de es-
trangeiro por crime político ou de opinião;

LIII – ninguém será processado nem senten-
ciado senão pela autoridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defe-
sa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as pro-
vas obtidas por meios ilícitos;

LVII – ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;

LVIII – o civilmente identificado não será 
submetido a identificação criminal, salvo 
nas hipóteses previstas em lei; (Regulamen-
to).

LIX – será admitida ação privada nos crimes 
de ação pública, se esta não for intentada 
no prazo legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atos processuais quando a defesa da in-
timidade ou o interesse social o exigirem;

LXI – ninguém será preso senão em flagran-
te delito ou por ordem escrita e fundamen-
tada de autoridade judiciária competente, 
salvo nos casos de transgressão militar ou 
crime propriamente militar, definidos em 
lei;

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados ime-
diatamente ao juiz competente e à família 
do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direi-
tos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da famí-
lia e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação 
dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente re-
laxada pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemen-
to voluntário e inescusável de obrigação ali-
mentícia e a do depositário infiel;

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sem-
pre que alguém sofrer ou se achar amea-
çado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de seguran-
ça para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas 
data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público;
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LXX – o mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no 
Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe 
ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou 
associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamenta-
dora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogati-
vas inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania;

LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de infor-
mações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de caráter 
público;

b) para a retificação de dados, quando não 
se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judi-
cial ou administrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise a anu-
lar ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à mo-
ralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência;

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídi-
ca integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos;

LXXV – o Estado indenizará o condenado 
por erro judiciário, assim como o que ficar 
preso além do tempo fixado na sentença;

LXXVI – são gratuitos para os reconhecida-
mente pobres, na forma da lei: (Vide Decre-
to nº 7.844, de 1989)

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;

LXXVII – são gratuitas as ações de habeas 
corpus e habeas data, e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da cidadania. 
(Regulamento)

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, são assegurados a razoável dura-
ção do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação ime-
diata.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorren-
tes do regime e dos princípios por ela ado-
tados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja 
parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacio-
nais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)   (Atos aprovados na forma deste 
parágrafo)

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de 
Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos 
do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e 
determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:

Art. 1º São considerados hediondos os seguin-
tes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Pe-
nal, 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, I, II, III, 
IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 
1994)

II – latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); (Inciso 
incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

III – extorsão qualificada pela morte (art. 
158, § 2º); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, 
de 1994)

IV – extorsão mediante sequestro e na for-
ma 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, ca-
put 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-A – (VETADO)(Inciso incluído pela Lei nº 
9.695, de 1998)

VII-B – falsificação, corrupção, adulteração 
ou alteração de produto destinado a fins te-
rapêuticos 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)

Parágrafo único. Considera-se também he-
diondo 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.     
(Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 
1994)

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

I – anistia, graça e indulto;

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

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

§ 2º A progressão de regime, no caso dos 
condenados aos crimes previstos neste ar-
tigo, 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 reinci-
dente. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 
2007)

§ 3º Em caso de sentença condenatória, o 
juiz decidirá fundamentadamente se o réu 
poderá apelar em liberdade. (Redação dada 
pela Lei nº 11.464, de 2007)
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§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dis-
põe 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 com-
provada necessidade. (Incluído pela Lei nº 
11.464, de 2007)

Art. 3º A União manterá estabelecimentos pe-
nais, de segurança máxima, destinados ao cum-
primento de penas impostas a condenados de 
alta periculosidade, cuja permanência em presí-
dios estaduais ponha em risco a ordem ou inco-
lumidade pública.

Art. 4º (Vetado).

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 hedion-
do, prática da tortura, tráfico ilícito de en-
torpecentes e drogas afins, e terrorismo, se 
o apenado não for reincidente específico 
em crimes dessa natureza."

Art. 6º Os arts. 157, § 3º; 159, caput e seus §§ 
1º, 2º e 3º; 213; 214; 223, caput e seu parágrafo 
único; 267, caput e 270; caput, todos do Código 
Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 157. .....................................................

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal 
grave, a pena é de reclusão, de cinco a quin-
ze anos, além da multa; se resulta morte, a 
reclusão é de vinte a trinta anos, sem preju-
ízo da multa.

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

.......

Art. 159. .............................................................

Pena – reclusão, de oito a quinze anos.

§ 1º ..............................................................

Pena – reclusão, de doze a vinte anos.

§ 2º ..............................................................
...

Pena – reclusão, de dezesseis a vinte e quatro 
anos.

§ 3º ..............................................................

Pena – reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.

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

Art. 213. .............................................................

Pena – reclusão, de seis a dez anos.

Art. 214. .............................................................

Pena – reclusão, de seis a dez anos.

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

Art. 223. .............................................................

Pena – reclusão, de oito a doze anos.

Parágrafo único. ..........................................

Pena – reclusão, de doze a vinte e cinco anos.

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

Art. 267. .............................................................

Pena – reclusão, de dez a quinze anos.

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

Art. 270. .............................................................

Pena – reclusão, de dez a quinze anos.

......................................................................."

Art. 7º Ao art. 159 do Código Penal fica acresci-
do o seguinte parágrafo:

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

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

§ 4º Se o crime é cometido por quadrilha ou 
bando, o co-autor que denunciá-lo à auto-
ridade, facilitando a libertação do seques-
trado, terá sua pena reduzida de um a dois 
terços."
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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, práti-
ca da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associa-
do que denunciar à autoridade o bando ou 
quadrilha, possibilitando seu desmantela-
mento, terá a pena reduzida de um a dois 
terços.

Art. 9º As penas fixadas no art. 6º para os cri-
mes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 
159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e 
sua combinação com o art. 223, caput e pará-
grafo único, 214 e sua combinação com o art. 
223, caput e parágrafo único, todos do Código 
Penal, são acrescidas de metade, respeitado o 
limite superior de trinta anos de reclusão, es-

tando a vítima em qualquer das hipóteses refe-
ridas no art. 224 também do Código Penal.

Art. 10. O art. 35 da Lei nº 6.368, de 21 de outu-
bro de 1976, passa a vigorar acrescido de pará-
grafo único, com a seguinte redação:

"Art. 35. .............................................................

Parágrafo único. Os prazos procedimentais 
deste capítulo serão contados em dobro 
quando se tratar dos crimes previstos nos 
arts. 12, 13 e 14."

Art. 11. (Vetado).

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

LEI Nº 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe sobre prisão temporária.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Caberá prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investiga-
ções do inquérito policial;

II – quando o indicado não tiver residência 
fixa ou não fornecer elementos necessários 
ao esclarecimento de sua identidade;

III – quando houver fundadas razões, de 
acordo com qualquer prova admitida na le-
gislação penal, de autoria ou participação 
do indiciado nos seguintes crimes:

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu 
§ 2º);

b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, 
caput, e seus §§ 1º e 2º);

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 
3º);

d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 
2º);

e) extorsão mediante sequestro (art. 159, 
caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);

f) estupro (art. 213, caput, e sua combina-
ção com o art. 223, caput, e parágrafo úni-
co);

g) atentado violento ao pudor (art. 214, ca-
put, e sua combinação com o art. 223, ca-
put, e parágrafo único);

h) rapto violento (art. 219, e sua combina-
ção com o art. 223 caput, e parágrafo úni-
co);



Direito Penal – Lei Dos Crimes Hediondos – Prof. Joerberth Nunes

www.acasadoconcurseiro.com.br 11

i) epidemia com resultado de morte (art. 
267, § 1°);

j) envenenamento de água potável ou subs-
tância alimentícia ou medicinal qualificado 
pela morte (art. 270, caput, combinado com 
art. 285);

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do 
Código Penal;

m) genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei n° 
2.889, de 1° de outubro de 1956), em qual-
quer de sua formas típicas;

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368, 
de 21 de outubro de 1976);

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei nº 
7.492, de 16 de junho de 1986).

Art. 2º A prisão temporária será decretada pelo 
Juiz, em face da representação da autoridade 
policial ou de requerimento do Ministério Públi-
co, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável 
por igual período em caso de extrema e com-
provada necessidade.

§ 1º Na hipótese de representação da auto-
ridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvi-
rá o Ministério Público.

§ 2º O despacho que decretar a prisão tem-
porária deverá ser fundamentado e prolata-
do dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas a partir do recebimento da 
representação ou do requerimento.

§ 3º O Juiz poderá, de ofício, ou a requeri-
mento do Ministério Público e do Advogado, 
determinar que o preso lhe seja apresenta-
do, solicitar informações e esclarecimentos 
da autoridade policial e submetê-lo a exa-
me de corpo de delito.

§ 4º Decretada a prisão temporária, expe-
dir-se-á mandado de prisão, em duas vias, 
uma das quais será entregue ao indiciado e 
servirá como nota de culpa.

§ 5º A prisão somente poderá ser executada 
depois da expedição de mandado judicial.

§ 6º Efetuada a prisão, a autoridade policial 
informará o preso dos direitos previstos no 
art. 5° da Constituição Federal.

§ 7º Decorrido o prazo de cinco dias de de-
tenção, o preso deverá ser posto imediata-
mente em liberdade, salvo se já tiver sido 
decretada sua prisão preventiva.

Art. 3º Os presos temporários deverão perma-
necer, obrigatoriamente, separados dos demais 
detentos.

Art. 4º O art. 4° da Lei n° 4.898, de 9 de dezem-
bro de 1965, fica acrescido da alínea i, com a se-
guinte redação:

"Art. 4º ...............................................................

i) prolongar a execução de prisão tempo-
rária, de pena ou de medida de segurança, 
deixando de expedir em tempo oportuno 
ou de cumprir imediatamente ordem de li-
berdade;"

Art. 5º Em todas as comarcas e seções judiciá-
rias haverá um plantão permanente de vinte e 
quatro horas do Poder Judiciário e do Ministério 
Público para apreciação dos pedidos de prisão 
temporária.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
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CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

Dos Crimes Contra A Pessoa

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Homicídio Simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de Diminuição de Pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido 
por motivo de relevante valor social ou mo-
ral, ou sob o domínio de violenta emoção, 
logo em seguida a injusta provocação da 
vítima, ou juiz pode reduzir a pena de um 
sexto a um terço.

Homicídio Qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recom-
pensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo fútil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosi-
vo, 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;

V – para assegurar a execução, a ocultação, 
a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

Homicídio Culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 
4.611, de 1965)

Pena – detenção, de um a três anos.

Aumento de Pena

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumen-
tada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de 
inobservância de regra técnica de profissão, 
arte ou ofício, ou se o agente deixa de pres-
tar imediato socorro à vítima, não procura 
diminuir as conseqüências do seu ato, ou 
foge para evitar prisão em flagrante. Sendo 
doloso o homicídio, a pena é aumentada de 
1/3 (um terço) se o crime é praticado contra 
pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 
60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei 
nº 10.741, de 2003)

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o 
juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as 
conseqüências da infração atingirem o pró-
prio agente de forma tão grave que a san-
ção penal se torne desnecessária. (Incluído 
pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) 
até a metade se o crime for praticado por 
milícia privada, sob o pretexto de prestação 
de serviço de segurança, ou por grupo de 
extermínio.(Incluído pela Lei nº 12.720, de 
2012)
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CAPÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A  
LIBERDADE INDIVIDUAL

Seção I
DOS CRIMES CONTRA A  

LIBERDADE PESSOAL

Sequestro e Cárcere Privado

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, me-
diante sequestro ou cárcere privado:  (Vide Lei 
nº 10.446, de 2002)

Pena – reclusão, de um a três anos.

§ 1º A pena é de reclusão, de dois a cinco 
anos:

I – se a vítima é ascendente, descenden-
te, cônjuge ou companheiro do agente ou 
maior de 60 (sessenta) anos; (Redação dada 
pela Lei nº 11.106, de 2005)

II – se o crime é praticado mediante interna-
ção da vítima em casa de saúde ou hospital;

III – se a privação da liberdade dura mais de 
quinze dias.

IV – se o crime é praticado contra menor 
de 18 (dezoito) anos; (Incluído pela Lei nº 
11.106, de 2005)

V – se o crime é praticado com fins libidino-
sos. (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)

§ 2º Se resulta à vítima, em razão de maus-
-tratos ou da natureza da detenção, grave 
sofrimento físico ou moral:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

TÍTULO II
Dos Crimes Contra O Patrimônio

CAPÍTULO II
DO ROUBO E DA EXTORSÃO

Roubo

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou 
para outrem, mediante grave ameaça ou violên-
cia a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 
meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

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

§ 1º Na mesma pena incorre quem, logo de-
pois de subtraída a coisa, emprega violência 
contra pessoa ou grave ameaça, a fim de as-
segurar a impunidade do crime ou a deten-
ção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de um terço até 
metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com 
emprego de arma;

II – se há o concurso de duas ou mais pes-
soas;

III – se a vítima está em serviço de transpor-
te de valores e o agente conhece tal circuns-
tância.

IV – se a subtração for de veículo automotor 
que venha a ser transportado para outro Es-
tado ou para o exterior; (Incluído pela Lei nº 
9.426, de 1996)

V – se o agente mantém a vítima em seu 
poder, restringindo sua liberdade. (Incluído 
pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal 
grave, a pena é de reclusão, de sete a quin-
ze anos, além da multa; se resulta morte, 
a   eclusão é de vinte a trinta anos, sem 
prejuízo da multa. (Redação dada pela Lei 
nº 9.426, de 1996) Vide Lei nº 8.072, de 
25.7.90
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Extorsão

Art. 158. Constranger alguém, mediante violên-
cia ou grave ameaça, e com o intuito de obter 
para si ou para outrem indevida vantagem eco-
nômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fa-
zer 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, aumen-
ta-se a pena de um terço até metade.

§ 2º Aplica-se à extorsão praticada median-
te violência o disposto no § 3º do artigo an-
terior. Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90

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

Extorsão Mediante Seqüestro

Art. 159. Sequestrar pessoa com o fim de ob-
ter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, 
como condição ou preço do resgate: Vide Lei nº 
8.072, de 25.7.90   (Vide Lei nº 10.446, de 2002)

Pena – reclusão, de oito a quinze anos.. (Reda-
ção dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

§ 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte 
e quatro) horas, se o sequestrado é menor 
de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) 
anos, ou se o crime é cometido por bando 
ou quadrilha. Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90    
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena – reclusão, de doze a vinte anos. (Redação 
dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

§ 2º Se do fato resulta lesão corporal de na-
tureza grave: Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90

Pena – reclusão, de dezesseis a vinte e qua-
tro anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 
25.7.1990)

§ 3º Se resulta a morte: Vide Lei nº 8.072, 
de 25.7.90

Pena – reclusão, de vinte e quatro a trinta anos. 
(Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

§ 4º Se o crime é cometido em concurso, o 
concorrente que o denunciar à autoridade, 
facilitando a libertação do seqüestrado, terá 
sua pena reduzida de um a dois terços. (Re-
dação dada pela Lei nº 9.269, de 1996)

TÍTULO VI
Dos Crimes Contra a  

Dignidade Sexual 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA  
A LIBERDADE SEXUAL 

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Estupro 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violên-
cia 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. (Re-
dação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 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: (In-
cluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

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

§ 2º Se da conduta resulta morte: (Incluído 
pela Lei nº 12.015, de 2009)
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Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Art. 214. (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)

Violação sexual mediante fraude (Redação 
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

CAPÍTULO II
DOS CRIMES SEXUAIS  
CONTRA VULNERÁVEL 

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Sedução

Art. 217. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

Estupro de Vulnerável (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009)

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar ou-
tro 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 men-
tal, 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)

Corrupção de Menores 

Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) 
anos a satisfazer a lascívia de outrem: (Redação 
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela 
Lei nº 12.015, de 2009)

Satisfação de Lascívia Mediante Presença de 
Criança ou Adolescente (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009)

Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém me-
nor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presen-
ciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a 
fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.” 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Favorecimento da Prostituição ou de Outra 
Forma de Exploração Sexual de Criança ou 
Adolescente ou de Vulnerável. (Redação dada 
pela Lei nº 12.978, de 2014)

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prosti-
tuição ou outra forma de exploração sexual al-
guém 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 ob-
ter 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 (de-
zoito) e maior de 14 (catorze) anos na situa-
ção descrita no caput deste artigo; (Incluído 
pela Lei nº 12.015, de 2009)
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II – o proprietário, o gerente ou o responsá-
vel pelo local em que se verifiquem as prá-
ticas referidas no caput deste artigo. (Incluí-
do pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, consti-
tui efeito obrigatório da condenação a cas-
sação da licença de localização e de funcio-
namento do estabelecimento.(Incluído pela 
Lei nº 12.015, de 2009)

CAPÍTULO III
DO RAPTO

Rapto Violento ou Mediante Fraude

Art. 219. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

Rapto Consensual

Art. 220. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

Diminuição de Pena

Art. 221. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

Concurso de Rapto e Outro Crime

Art. 222. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

TÍTULO VIII

Dos Crimes Contra a  
Incolumidade Pública

CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA  

A SAÚDE PÚBLICA

Epidemia

Art. 267. Causar epidemia, mediante a propaga-
ção 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 apli-
cada em dobro.

§ 2º No caso de culpa, a pena é de deten-
ção, de um a dois anos, ou, se resulta mor-
te, de dois a quatro anos.

Falsificação, Corrupção, Adulteração ou 
Alteração de Produto Destinado a Fins 
Terapêuticos ou Medicinais (Redação dada pela 
Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou al-
terar 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 im-
porta, vende, expõe à venda, tem em de-
pósito para vender ou, de qualquer forma, 
distribui ou entrega a consumo o produto 
falsificado, corrompido, adulterado ou al-
terado. (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 farmacêuti-
cos, 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 seguin-
tes condições: (Incluído pela Lei nº 9.677, 
de 2.7.1998)

I – sem registro, quando exigível, no órgão 
de vigilância sanitária competente; (Incluí-
do pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

II – em desacordo com a fórmula constante 
do registro previsto no inciso anterior; (In-
cluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

III – sem as características de identidade 
e qualidade admitidas para a sua comer-
cialização; (Incluído pela Lei nº 9.677, de 
2.7.1998)
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IV – com redução de seu valor terapêutico 
ou de sua atividade; ((Incluído pela Lei nº 
9.677, de 2.7.1998)

V – de procedência ignorada; (Incluído pela 
Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

VI – adquiridos de estabelecimento sem li-
cença da autoridade sanitária competente. 
(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

Modalidade Culposa

§ 2º Se o crime é culposo: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 
2.7.1998)

TÍTULO IX
Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pes-
soas, para o fim específico de cometer crimes: 

(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vi-
gência)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.     (Re-
dação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)     (Vi-
gência)

Parágrafo único. A pena aumenta-se até 
a metade se a associação é armada ou se 
houver a participação de criança ou adoles-
cente. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 
2013) (Vigência)

Constituição de milícia privada (Incluído dada 
pela Lei nº 12.720, de 2012)

Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, man-
ter ou custear organização paramilitar, milícia 
particular, grupo ou esquadrão com a finalidade 
de praticar qualquer dos crimes previstos nes-
te Código:(Incluído dada pela Lei nº 12.720, de 
2012)

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.         
(Incluído dada pela Lei nº 12.720, de 2012)

LEI Nº 2.889, DE 1 DE OUTUBRO DE 1956

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:

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 ocasio-
nar-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 crian-
ças do grupo para outro grupo;

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;

Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas 
para prática dos crimes mencionados no artigo 
anterior:
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Pena: – Metade da cominada aos crimes ali pre-
vistos.

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 consu-
mar.

§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um ter-
ço), quando a incitação for cometida pela 
imprensa.

Art. 4º A pena será agravada de 1/3 (um terço), 
no caso dos arts. 1º, 2º e 3º, quando cometido 
o crime por governante ou funcionário público.

Art. 5º Será punida com 2/3 (dois terços) das 
respectivas penas a tentativa dos crimes defini-
dos nesta lei.

Art. 6º Os crimes de que trata esta lei não serão 
considerados crimes políticos para efeitos de 
extradição.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
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MATERIAL DE APOIO

1. ROL DE CRIMES HEDIONDOS : ART. 1º, LEI 8072/90 E PU.

2. CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS : ART. 2º, LEI 8072/90.

3. OS CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS SÃO INAFINAÇÁVEIS E INSUSCETÍVEIS DE ANIS-
TIA, GRAÇA E INDULTO ( A CF MENCIONA SOMENTE A GRAÇA E ANISTIA, SENDO QUE A LEI 
8072/90 INCLUI O INDULTO)

4. OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMLEHADOS, EM REGRA, ESTÃO INCUR-
SOS NOS PARÁGRAFOS DO ART. 2º, PORÉM VER A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE OS TE-
MAS.

JURISPRUDÊNCIA DO STF

INFORMATIVO Nº 759

TÍTULO

Tráfico de drogas: dosimetria e “bis in idem”

PROCESSO

HC – 123733

ARTIGO

A 2ª Turma não conheceu de recurso ordinário em “habeas corpus”, mas concedeu, de ofício, a 
ordem em razão da utilização, em instâncias diversas, das mesmas circunstâncias para agravar 
a sanção penal tanto na primeira, quanto na terceira fase da dosimetria da pena. No caso, de-
vido à natureza e à quantidade de entorpecentes, o recorrente fora condenado pela prática do 
delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de sete anos de reclusão, a ser cumprida 
em regime inicial fechado. No julgamento da apelação, o tribunal, tendo em conta a natureza 
e a quantidade da droga, aplicara, no percentual mínimo, a causa de diminuição disposta no 
§4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. A Turma consignou que estaria evidenciado o “bis in idem”. 
Explicou que, tanto no afastamento da pena-base do mínimo legal — pelo juízo de 1º grau 
—, como na fixação da causa de diminuição da pena em um sexto — pelo tribunal —, teria 
havido a utilização dos mesmos critérios, quais sejam, da natureza e da quantidade dos entor-
pecentes. Relembrou que o STF, ao analisar o art. 42 da Lei 11.343/2006, dirimira divergência 
jurisprudencial entre a 1ª e a 2ª Turma e firmara o entendimento de a natureza e a quantidade 
do entorpecente poderem ser utilizadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria penal. 
Asseverou que, utilizado o critério da natureza e da quantidade dos entorpecentes para elevar 
a pena-base, deveria a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 ser fixada no 
patamar de dois terços, porque não haveria qualquer outro fundamento fixado pelas instân-
cias antecedentes para impedir sua aplicação em grau máximo. Ressaltou o reconhecimento da 
inconstitucionalidade dos dispositivos que vedavam a substituição da pena em caso de conde-
nação pelo crime de tráfico de entorpecentes (Lei 11.343/2006, artigos 33, § 4º, e 44, caput) e 
da norma que impunha regime fechado para o início do cumprimento da pena pela prática de 
crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 1º). Concluiu, assim, que tornar-se-
-ia necessário o reexame da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos e dos requisitos para fixação do regime prisional. RHC 122684/MG, rel. 
Min. Cármen Lúcia, 16.9.2014. (RHC-122684)




