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Simulado de Legislação Penal Extravagante – Lei 8.072/90: Crimes Hediondos 
(IBADE/PC-AC/2017) 

01) O sistema adotado pela legislação brasileira para rotular uma conduta como hediondo é o sistema misto. 

Comentário: 
 
O sistema adotado pela legislação brasileira para rotular uma conduta como hediondo é o sistema Legal, pois 
apenas o legislativo pode definir os crimes considerados hediondos por meio de um rol taxativo. 
 

Crimes Hediondos – Sistema de Rotulação 

Sistema Legal 
Apenas o legislativo pode definir os crimes considerados hediondos por meio de um 
rol taxativo. 

Sistema Misto 
O legislativo define um rol exemplificativo dos crimes hediondos e o judiciário 
equipara, por meio da interpretação analógica, outros delitos.  

Sistema Judicial O judiciário define os crimes considerados hediondos. 

 
Gabarito: Errado. 

(DPE-PE/DPE-PE/2015) 
02) Os crimes hediondos são imprescritíveis. 

Comentário: 
 

Crimes Hediondos – Na CF/88 

CF/88. 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;          

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DPE-AM/2018) 
03) À luz do que dispõe o direito brasileiro sobre os crimes hediondos, somente recebem essa classificação 
os crimes consumados em razão do princípio da reserva legal. 

Comentário: 
 
Lei 8.072/1990. 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: 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MPE-CE/2020) 
04) Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na 
morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 
Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não 
será classificada como crime hediondo. 

Comentário: 
 
Se, após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não 
será classificada como crime hediondo, pois só é classificado como crime hediondo quando praticado em atividade 
típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. 
 
Lei 8.072/1990. 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, VII e VIII); 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/TJ-MA/2019) 
05) Segundo o que dispõe a legislação nacional acerca dos crimes hediondos (Lei n° 8.072/1990), o 
feminicídio não consta do rol dos crimes hediondos. 

Comentário: 
 
Lei 8.072/1990. 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:             
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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); 
 
Homicídio qualificado 
 
CP/40. Art. 121. § 2° Se o homicídio é cometido: 
 
Feminicídio 
 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:      (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 
 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - PE/2016) 
06) A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 e a Lei n.º 8.072/1990, julgue o item. 
O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra parente consanguíneo 
até o quarto grau de agente da segurança pública, em razão dessa condição. 

Comentário: 
 
Lei 8.072/1990. 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-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;          
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/PC-BA/2018) 
07) A Lei dos crimes hediondos (Lei n° 8.072/90), embora não forneça o conceito de crime hediondo, 
apresenta um rol dos crimes que se enquadram em seus dispositivos, entre os quais se pode destacar 
extorsão mediante sequestro. 

Comentário: 
 
Lei 8.072/1990. 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:    
    
IV - extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o);           
 
Gabarito: Correto. 

(CONSULPLAN/TJ-MG/2016) 
08) De acordo com a Lei nº 8.072/1990, é considerado crime hediondo: Estupro de vulnerável tentado. 

Comentário: 
 
Lei 8.072/1990. 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:          
    
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o);  
 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2020) 
09) Conforme as alterações inseridas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) na Lei de Crimes Hediondos, 
responda certo ou errado: 
O furto qualificado pelo emprego de explosivo que cause perigo comum passou a ser classificado como crime 
hediondo. 

Comentário: 
 

Crimes Hediondos 

Antes do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) Após o Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) 

Lei 8.072/1990. Art. 1º São considerados hediondos 
os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 

Lei 8.072/1990. Art. 1º São considerados hediondos 
os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 
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no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
consumados ou tentados:             

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
consumados ou tentados:             

Não existia 
IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou 
de artefato análogo que cause perigo comum (art. 
155, § 4º-A). 

A Lei 13.964/2019 passou a considerar o crime hediondo o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou 
de artefato análogo que cause perigo comum. 

 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/TJ-PA/2014) 
10) Lei n.º 8.072/90: na ação penal por crime hediondo a que o acusado responde preso, em caso de sentença 
de primeiro grau condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se ele poderá apelar em liberdade. 

Comentário: 
 
Lei 8.072/1990. Art. 2º. § 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) 
 
Gabarito: Correto. 
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