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NOTÍCIAS 

Novo ilícito penal no rol dos crimes hediondos 
 

 
Com a edição da Lei nº 13.497, de 26 de outubro de 2017, que 

altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, veio a incluir o crime 
de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos 
crimes hediondos, acrescentando ao art. 1º, parágrafo único: 
“Consideram-se também hediondos o crime de genocídio, previsto 
nos arts. 1º, 2º e 3º, da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o 
de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no 
art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos 
tentados ou consumados, entrando em vigor na data de sua 
publicação”. 

 
O citado diploma normativo tem graves repercussões na 

execução da pena, pois o regime prisional que era possível ser 
inicialmente semiaberto (pena de reclusão, de três a seis anos), ou 
possibilitaria a progressão de regime após o cumprimento de um 
sexto da pena (art. 112 da LEP: “A pena privativa de liberdade será 
executada em forma progressiva com a transferência do regime 
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver 
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar 
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”), 
agora, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito faz 
com que o detido em flagrante delito seja inafiançável e condenado 
afastado dos benefícios dos incidentes da execução pertinentes à 
anistia e ao indulto. A progressão só se dará após o cumprimento 
de dois quintos da pena cumprida, se o apenado for primário, e de 
três quintos, se reincidente, ex vi do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072, de 
25 de julho de 1990. 

 
De outro lado, dificulta o livramento condicional, uma vez que 

só podem requerê-lo após o cumprimento de sessenta por cento da 
pena imposta e, se reincidente por crime hediondo da mesma 
natureza, descabe a medida penal do livramento condicional (art. 
83, V, do CP: “Cumpridos mais de dois terços da pena nos casos de 
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o 
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apenado não for reincidente específico em crime dessa natureza” – 
redação dada pelo art. 12 da Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 
2016). 

 
O maior rigor no processo carcerizatório conduz ao 

retardamento da inserção e futura adaptação social e, diretamente, 
alimenta o processo de dessocialização e retroalimenta a 
reincidência mais qualificada na prática de crimes violentos pela 
seleção especial de condenados na unidade prisional e longevidade 
da prisionalização. 

 
A questão fundamental é da entrada de armas no território 

nacional e a corrupção de agentes públicos na venda e desvio de 
armas, porém a estratégia de punir a posse ilegal é mais fácil, mas 
não resolve o problema básico da fiscalização da entrada de armas 
no território nacional. 

 
O processo de prisionalização e as possibilidades 

ressocializadoras no transcurso da execução da pena privativa de 
liberdade são diminutas quando as penas impostas são alongadas, 
cumpridas em regime fechado e os apenados selecionados em 
unidades específicas (art. 84, § 3º, da LEP: “Os presos condenados 
ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: I – 
condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados” – ex 
vi da Lei nº 13.167/2015). A legislação comparada dos países 
desenvolvidos se refere à “reeducação”, “reinserção social”, 
“ressocialização” com responsabilidade social para levar o cotidiano 
da vida, após o término da execução da pena, sem cometimento de 
novos crimes. As penas e as medidas de segurança teriam uma 
função básica, correcional e ressocializadora do delinquente para 
preservar a manutenção da paz pública e da segurança social. 

 
Recorda-se a análise de Clemmer, em The Prision Community, 

quando escreve que a vida na prisão é caracterizada pela aparição 
de uma subcultura específica que é a sociedade carcerária. Na 
prisão, sustenta, que existem dois sistemas de vida diferentes: a) o 
oficial, representado pelo conjunto de normas legais que disciplinam 
a execução penal e os regimentos disciplinares das unidades 
prisionais; b) o real, que rege a vida dos reclusos e o 
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relacionamento entre eles através de códigos próprios de valores e 
condutas no coletivo carcerário. 

 
Há um princípio de lealdade, que afasta qualquer tipo de 

delação, sendo regidos por normas próprias que impõem sanções 
próprias no caso de seu descumprimento. Assim, quem ingressa na 
prisão, se deseja sobreviver, deve imediatamente adaptar-se ao 
“código ético do condenado”, imposto pela facção e sua 
organização criminosa, principalmente nas unidades de regime 
prisional fechado, que Clemmer denomina de “prisionalização” e 
Goffman, de “enculturação”. Há dois argumentos contrários 
formulados por Wiswede, em Soziologie, defendendo que o 
apenado durante a execução modifica sua conduta frente ao meio, 
diante da necessidade temporal de adaptação para sobreviver e 
que é a prisionalização, que se resolve com a proximidade do 
momento da liberdade e, finaliza, sustentando que os sinais mais 
interessantes da prisionalização podem ser indícios de um 
“equilíbrio psíquico” de quem terá que cumprir uma longa pena de 
prisão. 

 
O cumprimento da reclusão em unidades de segurança 

máxima deixam irreversíveis sequelas psíquicas afetando qualquer 
possibilidade de ressocialização no “inferno de Dante” durante o 
cumprimento da pena. O denominado “tratamento penitenciário” é 
um instrumento de lesão de direitos fundamentais da pessoa 
privada de liberdade. Não se pode esquecer que a prisão continua 
sendo um instrumento estigmatizador, marginalizador e 
dessocializante. É uma ferramenta de contenção de ultima ratio que 
o sistema judicial utiliza para conter e compor conflitos normativos 
graves objetivando o controle social para garantir a paz pública.  

 


