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       Resumo 

Esta monografia apresentará o momento histórico da 
criação das penas privativas de liberdade, suas 
motivações, as escolas criminológicas que surgiram 
ao longo do tempo, os conceitos de crime, aspectos e 
princípios constitucionais garantidores do 
ordenamento jurídico penal adotado no Brasil. 
Abordará com maior ênfase os aspectos polêmicos 
criados pela Lei dos Crimes Hediondos, seja pela 
visão doutrinária ou jurisprudencial, seus pontos 
controvertidos, suas tipificações, sua eficácia e a 
evolução jurídica alcançada durante todo o período 
que esta encontra-se vigente. 
 

                                                                              Abstract 
This monograph will present the historical moment 
of the creation of custodial sentences, their 
motivations, criminology schools that have emerged 
over time, the concepts of crime, constitutional 
issues and principles guaranteeing the criminal legal 
system adopted in Brazil. Address with greater 
emphasis on the controversial aspects raised by the 
Heinous Crime Law, either by sight or 
jurisprudential doctrine, its points at issue, 
classifying their, their effectiveness and legal 
developments achieved during the entire period that 
is in force. 
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Introdução 

O presente trabalho pretende demonstrar o que significou para a sociedade a 

implementação de uma lei específica a qual tipifica e rotula alguns crimes com um caráter 

hediondo dando à estes tratamento diferenciado dos tipos penais elencados no Código Penal. 

Em um primeiro momento iremos abordar o momento histórico de como e quando o 

homem e a sociedade decidiram sobre a importância para todos de alguma forma de 

implicação para àqueles que destoassem do contexto costumeiro da sociedade, de como a 

sociedade e os Estados passaram a utilizarem-se das penas privativas de liberdade como 

forma de repreensão a atos que afrontem o contrato social estabelecido, assim como os 

entendimentos doutrinários por suas escolas penais criminológicas. 

Apresentaremos o posicionamento da legislação criminal adotada pelo Brasil, através 

do caráter que nosso ordenamento entendeu ser o mais pertinente para a sua política criminal, 

os princípios constitucionais embasadores do referido sistema, as penas previstas em nosso 

ordenamento, suas formas de cumprimento e os possíveis benefícios que podem ser 

conquistados pelos apenados durante o cumprimento do regime penal. 

Em outro momento abordaremos a conceituação de crime hediondo, seu entendimento 

doutrinário e legislativo, seus tipos penais específicos trazidos pela Lei dos Crimes 

Hediondos, os a estes equiparados pela Constituição Federal de 1988, as controvérsias e 

incongruências cometidas pela referida lei por sua característica imediatista e passional.  

Por fim abordaremos em nossa pesquisa especificamente todas as questões polêmicas, 

sejam doutrinárias ou jurisprudenciais, trazidas pela açodada Lei dos Crimes Hediondos, quer 

seja através dos benefícios legais possíveis, principalmente na questão da tão controversa 

proibição de progressão de regime para tais crimes, o que, devido ao caráter dinâmico do 

direito e pela evolução da sociedade, fez surgir novo entendimento jurisprudencial mudando, 

conseqüentemente, todo o entendimento sobre o referido instituto o que, contudo, não 

findaram as controvérsias causadas por ela. 

 

1. História das Penas 

Nos primórdios da existência humana houve a formação de uma sociedade natural 

baseada na colaboração, na propriedade coletiva e na farta disponibilidade de recursos a 
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todos, porém com o passar dos tempos o homem viu a necessidade de instituir a propriedade 

privada de forma a garantir primeiramente seus interesses e de seu grupo. Assim com a 

propriedade privada também se deu a necessidade de defesa e garantia destes direitos 

individuais e não mais coletivos, dando origem à sociedade civil.  

Nesse sentido o homem viu também a necessidade de defender seus direitos, pois o 

que antes era de uma sociedade natural alguém decidiu ser proprietário, desencadeando o 

rumo de uma guerra de direitos, a posse sobre propriedades alheias iniciando assim um estado 

de guerra de todos contra todos, onde o mais forte vencia.  

Com tantas disputas o homem viu a necessidade de organizar-se a fim de garantir 

direitos tomando para si a responsabilidade de punir, fazendo justiça com as próprias mãos 

perante àqueles que ameaçavam seus direitos. Nesta seara originou-se a vingança privada 

onde o próprio homem, agora organizado em grupos (famílias), cuidava de punir o ofensor de 

seu direito, estendendo até mesmo a todo o grupo o qual pertencia o infrator, extirpando sua 

vida e por mais das vezes a vida de todo o grupo rival. 

Contudo com a constante evolução social, surgem direitos que visam limitar a reação 

da ofensa a um mal idêntico ao sofrido (olho por olho, sangue por sangue), passando ainda 

por vinganças divinas com forte influencia da igreja, onde seus sacerdotes à título de serem 

emissários divinos aplicavam penas cruéis e desumanas, sendo ainda a principal punição o 

pagamento do mal cometido com castigos físicos que findavam com a morte do infrator ou 

mesmo a sua execução direta. 

O Direito Romano surge decisivamente para causar uma evolução no Direito Penal 

com criações de muitos princípios penais como erro, culpa e dolo; imputabilidade; coação; 

agravantes e atenuantes; entre outros. Contribui, assim, de forma a abolir a pena de morte, 

mitigando-as e substituindo-as por exílios e deportações, o que ainda afetavam sua família. 

No decorrer do século XVIII, inicia-se o período denominado de Período Humanitário 

do Direito Penal, o qual iniciou a reforma das leis e da administração da justiça penal, através 

de seu maior mentor Cesar Bonesana, Marquês de Beccaria, um filósofo nascido em Florença, 

influenciado pelos pensamentos de Rousseau e Montesquieu, que publica a Obra “Dos Delitos 

e das Penas”, um verdadeiro marco na história penal. 

Dentre todo o contexto da obra do Marquês de Beccaria destacam-se os seguintes 

pontos: a privação de uma parcela da liberdade e dos direitos, pelo cidadão, em favor de uma 
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sociedade harmônica, contudo sem abrir mão do seu principal bem, sua vida (direito não 

cedido); a fixação de penas somente através de leis claras, conhecidas, as quais deveriam ser 

respeitadas por todos os cidadãos; admissão de todas as provas possíveis para uma correta 

apuração da verdade; a eliminação de penas de confisco e infamantes, garantindo assim que a 

pena não passe da pessoa do infrator; garantia de procedimentos dignos à descoberta da 

verdade; e, a mais importante, que a pena deveria ser utilizada como profilaxia social, não só 

para int imidar a sociedade, assim como recuperar o delinqüente, como assim descreve 

referido autor: 

 

...Poderão os gritos de um desgraçado nas torturas tirar do seio do 
passado, que não volta mais, uma ação já praticada? Não. Os castigos 
têm por finalidade única obstar o culpado de tornar-se futuramente 
prejudicial à sociedade e afastar os seus concidadãos do caminho do 
crime.3 

 

Esta obra tornou-se tão importante que todos os sistemas penais foram, a partir de 

então, totalmente influenciados por seus pensamentos a ponto ter muitos de seus postulados 

adotados na Declaração dos Direitos do Homem, em 1789 na Revolução Francesa. 

 

1.1. Origem da Pena Privativa de Liberdade  

Seria impreciso definir uma data a qual se passou utilizar a pena de prisão como forma 

de repreensão dos que não observaram as regras impostas pela sociedade, influenciadas por 

Rousseau e sua obra “O Contrato Social”, possuindo também um caráter preventivo à 

sociedade, o que se deu consoante a própria evolução natural de sociedade. 

Estudos antropológicos, segundo Julio Fabbrini Mirabete, mencionando Manoel Pedro 

Pimentel, oriundos de diversas fontes, levam a uma forte suposição que as penas privativas de 

liberdade tenha se originado nas privações de sacerdotes para suas meditações.4  

A partir do século XVI, inicia-se a Idade Moderna com inúmeras guerras religiosas 

tendo como resultado a disseminação da pobreza por toda a Europa, iniciando um período 

                                                 
3 BECCARIA, Cesare, Dos delitos e das penas . Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 
2006, p. 49. 
4  MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de direito penal, v. 1: parte geral, arts. 1º a 120 do CP, 24 ed. ver. e 
atual. até 31 de dezembro de 2006., São Paulo: Atlas, 2007, p. 243. 
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com grande aumento de furtos, roubos e assassinatos. Dada esta nova realidade 

socioeconômica, verificou-se então, que a pena de morte não seria a solução mais correta para 

conter tais delitos e optou-se por obrigar os delinqüentes a trabalhos forçados como forma de 

conter a criminalidade. 

Na segunda metade do século XVI foram criadas as prisões e começaram suas 

construções com o intuito de utilizá- las para a correção de pequenos delinqüentes, através de 

disciplina rígida e trabalhos forçados que exauriam os presos, porém os crimes mais graves 

ainda eram punidos com o exílio, açoite e penas de morte. Neste mesmo século começa a 

desenvolver-se fortemente o capitalismo e os presos começam a trabalhar com a finalidade de 

gerar riquezas à classe dominante, iniciando assim uma forte tendência à mitigação das penas 

de exílio e morte, pois eram muito mais interessantes e baratas as produções capitalistas por 

presos condenados, associando assim a idéias de ressocialização e produção capitalista em 

favorecimento da referida classe dominante. 

A Revolução Francesa no século XVIII contribuiu fortemente para a derrocada do 

antigo sistema penal e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão5 são 

assegurados aos indivíduos infratores melhores condições de existência e garantias tais como 

o direito ao contraditório, anterioridade de lei penal, fundamentação de sentença e 

principalmente a assistência do Estado aos presos cumprindo pena, visando assim uma 

perspectiva mais humanitária ao caráter da pena. 

Desde então, são constantes as buscas por idéias ressocializadoras do sistema penal, 

tentando-se humanizar o tratamento dado ao preso, procurando reeducá- lo e prepará- lo para 

uma reinserção na sociedade após o período de cumprimento de sua dívida social, contudo, 

ainda nos dias de hoje, sem muito êxito. 

Logicamente ao se fazer uma retrospectiva desde os primórdios da existência humana 

até os dias atuais, grande foi a evolução do sistema punitivo, deixando de se aplicar castigos 

                                                 
5 FRANÇA, PARIS - DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO,  de 1789. Os 
representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA NACIONAL, considerando que a ignorância, o 
esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção 
dos Governos, resolveram expor em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e sagrados do Homem, a 
fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre sem 
cessar os seus direitos e os seus deveres; a fim de que os actos do Poder legislativo e do Poder executivo, a 
instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante 
fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade 
geral. 
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corporais, por vezes com sacrifício da própria vida, e partindo-se para penas de privação de 

liberdade com caráter educativo, ressocializador e humanitário. 

 

1.2. Escolas Criminológicas 

Baseado nos pensamentos do iluminismo, principalmente posteriormente a publicação 

da obra do Marquês de Beccaria, vários autores escreveram, nos meados do século XIX sobre 

o Direito Penal, sendo reunidos sob a denominação de Escola Clássica. Seu maior doutrinador 

foi Francesco Carrara, o qual defendeu que um delito é um “ente jurídico” realizado pelo  

movimento físico e moral do delinqüente através de seu livre e consciente arbítrio em 

infringir a lei penal previamente estabelecida garantidora de bens juridicamente tutelados pelo 

Estado. 

Para a Escola Clássica, defensora da teoria absoluta da pena (de retribuição ou 

retribucionista) a pena tem caráter retributivo, devendo esta ser na proporção do dano 

causado, tendo também a finalidade de servir de defesa social na busca de impedir novos 

delitos, não havendo qualquer preocupação com a pessoa do criminoso. Assim o criminoso é 

moralmente imputável já que este, por ter agido livre e conscientemente para a prática de um 

ilícito penal, deve sofrer as sanções necessárias para a retribuição ao mal causado à sociedade. 

Segundo Mirabete, outros seguidores da teoria absoluta da pena eram Kant, que 

entendia que ao mal do crime impõe-se o mal da pena e que o castigo compensa o mal e dá 

reparação à moral, e Hegel, que entendia que a pena, razão do direito, anula o crime, razão do 

delito. 

Já por volta de 1876, influenciado pelo movimento naturalista do século XVIII, surge 

a chamada Escola Positiva, a qual prega a investigação penal experimental. Seu maior 

doutrinador foi César Lombroso, médico italiano, que iniciou o estudo biológico do 

delinqüente considerando que o crime é uma manifestação da personalidade nata do agente 

influenciada pelo meio que vive, iniciando assim o que se chamou de Antropologia Criminal. 

Apesar das idéias de Lombroso serem no sentido de que o criminoso pode ser 

reconhecido fisicamente, com claras manifestações físicas, tais como epilepsia, deformações 

morfológicas, deficiências mentais, defendeu que tais criminosos deveriam ser tratados e não 

punidos, abrindo assim a possibilidade de medidas de segurança, hoje normalmente aplicada, 



7 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 3 – nº 1 - 2012 

 

 

assim como contribuiu, em muito, para os estudos hodiernos da criminologia como ciência 

que estuda o crime como fenômeno social. 

Os princípios básicos da Escola Positiva, que se utilizava da teoria relativa da pena  

(utilitária ou utilitarista), são a defesa que o crime é um fenômeno natural e social, devendo 

assim ser estudado pelo método experimental; que a pena deve ser aplicada com base na 

periculosidade do agente, visando sua recuperação e neutralização; e que o criminoso é 

sempre psicologicamente anormal temporária ou permanentemente. 

Na teoria relativa da pena, segundo Mirabete, dava-se a pena um fim exclusivo de 

prevenção, servindo de intimidação de toda a sociedade e de prevenção particular do 

delinqüente, intimando-o a prática de novos crimes. 

Surgem, procurando mesclar princípios das Escolas Clássica e Positiva, novas Escolas 

denominadas Ecléticas ou Mistas, defensoras de teorias mistas de pena, tais como a Escola 

Moderna Alemã, influenciando na elaboração de leis com a criação de institutos como a 

medida de segurança, livramento condicional, sursis, entre outros, mesclando assim o caráter 

físico e moral da Escola Clássica, com caráter retributivo da pena, contudo levando em 

consideração o estudo da pessoa do criminoso, do meio em que vive e das causas que podem 

tê-lo influenciado, estudados pela Escola Positiva, com caráter reeducador e ressocializador 

da pena. 

O sistema penal brasileiro adotou a teoria mista como fica clara na exposição de 

motivos da parte geral, nos seguintes itens : 

 

26. Uma política criminal orientada no sentido de proteger a sociedade 
terá de restringir a pena privativa da liberdade aos casos de 
reconhecida necessidade, como meio eficaz de impedir a ação 
criminógena cada vez maior no cárcere. Esta filosofia importa 
obviamente na busca de sanções outras para delinqüentes sem 
periculosidade ou crimes menos graves. Não se trata de combater ou 
condenar a pena privativa de liberdade como resposta básica ao delito. 
Tal como no Brasil, a pena de prisão se encontra no âmago dos 
sistemas penais do mundo. O que por ora se discute é a sua limitação 
aos casos de reconhecida necessidade. 
34. A opção pelo regime inicial da execução cabe, pois, ao juiz da 
sentença, que estabelecerá no momento da fixação da pena, de acordo 
com os critérios estabelecidos no art. 59, relativos à culpabilidade, aos 
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antecedentes, à condição social e à personalidade do agente, bem 
como aos motivos e circunstânc ias do crime.6 

 

Assim o sistema penal brasileiro assume a posição de Estado Democrático de Direito, 

respeitando os direitos da sociedade, havendo por intervir minimamente para recompor as 

situações fáticas que possam causar uma desarmonia social, exercendo assim seu direito jus 

puniendi sem ser de forma arbitrária. 

 

1.3. Princípios Constitucionais na Aplicação da Pena  

Em um primeiro momento resta-nos definir o significado de princípio: 

etimologicamente significa momento ou local ou trecho em que algo tem origem; causa 

primária; origem; preceito, regra.7 

Segundo as palavras de Miguel Reale, podemos assim compreender a definição de 

princípio no sentido jurídico: 

 

Restringindo-nos ao aspecto lógico da questão, podemos dizer que os 
princípios são “verdades fundantes” de um sistema de conhecimento, 
como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido 
comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter 
operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da 
pesquisa e da práxis.8 

Nesta mesma linha define Guilherme Souza Nucci: 

 

No sentido jurídico, não se poderia fugir de tais noções, de modo que 
o conceito de princípio indica uma ordenação, que se irradia e imanta 
os sistemas de normas, servindo de base para a interpretação, 
integração, conhecimento e aplicação do direito positivo.9 

 

                                                 
6 BRASIL, Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, Exposição de motivos da nova parte geral do código penal . 
Diário do Congresso  (seção II), de 29 de março de 1984, Brasília. 
7 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Minidicionário da língua portuguesa, coordenação de edição 
Margarida dos Anjos, Maria Baird Ferreira, 6 ed. rev. atual., Curitiba: Positivo, 2004, p. 654. 
8 REALE, Miguel, Lições preliminares de direito. 27 ed. ajustada ao código civil, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
303. 
9 NUCCI, Guilherme Souza, Código penal comentado. versão compacta, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 30. 
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Portanto não há de se falar em produção legislativa ordinária que não atenda aos 

preceitos introduzidos pelos princípios constitucionais formais (explícitos) e não formais 

(implícitos). Em um Estado Democrático de Direito como o Brasil o jus puniendi (direito de 

punir do Estado) não pode ser arbitrário e autoritário, tendo assim, os poderes executivo, 

legislativo e judiciário, freios designados pelo Poder Constituinte. Assim também nos ensina 

Marisya Souza e Silva: 

 

Os princípios constitucionais processuais penais revelam um processo 
penal de cunho garantista, que busca proteger o indivíduo do arbítrio 
estatal e promover o desenvolvimento da democracia e da justiça 
social, especialmente com uma persecução penal transparente e 
justa.10 

  

Ao se elaborar uma Constituição Federal os legisladores constituintes originários 

devem indicar todos os princípios que irão reger toda a legislação ordinária, quer sejam em 

sua elaboração, quer seja na forma de sua interpretação, tais mandamentos constitucionais 

representam, senão, a vontade geral do povo que se faz representar de forma democrática por 

seus legisladores eleitos.  

Assim o Sistema de Direito Penal constituído de leis específicas, ordinárias e 

infraconstitucionais devem seguir os princípios ora estabelecidos pela Constituição de 1988 e 

aplicá- los de maneira a garantir os preceitos ali garantidos e fundados, os quais passaremos a 

discorrer os mais importantes para tal sistema. 

 

1.3.1. Princípio da Legalidade  

Já em seu artigo primeiro o Código Penal, em reprodução à previsão legal da 

Constituição Federal de 1988 no artigo 5º, XXXIX, CF, revela o princípio da anterioridade 

assim transcrito: 

 

Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem 
prévia cominação legal. 11 

                                                 
10 SILVA, Marisya Souza e, Crimes hediondos & progressão de regime prisional.  2 ed., Curitiba:Juruá, 2009, 
p. 47. 
11 BRASIL, Decreto-Lei N. 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940, e retificado em 03 de janeiro de 1941, Brasília. 
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Neste princípio, também conhecido como o princípio da reserva legal está inserido um 

princípio maior, qual seja, o princípio da legalidade, pois ao referenciar “sem lei anterior” fica 

clara a interpretação de tal preceito revelando a cond ição de prévia elaboração de Lei, com 

confecção e elaboração realizadas nos trâmites legislativos hígidos exigidos a todo processo 

legislativo, a qual sempre há de respeitar a hierarquia constitucional. 

Não há de se considerar como crime algum fato que não seja previamente definido em 

lei anteriormente regulamentada, trazendo o conceito jurídico que ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conforme o art. 5º, II, CF. 

Contudo, segundo entendimento de NUCCI, a legalidade no campo penal não é uma garantia 

meramente formal, é indispensável que a elaboração do tipo penal, que se traduz em um 

modelo de conduta proibida, seja específica e claramente individualizadora do 

comportamento delituoso.12 

Nessa mesma linha de pensamento, Uadi Lammêgo Bulos, traz em sua obra o seguinte 

ensinamento: 

 

O princípio constitucional penal da legalidade tem contornos bastante 
definidos. Corrobora uma garantia basilar dos direito humanos, 
integrando o rol das liberdades públicas na Constituição de 1988. 
Impede que a conduta individual extrapole as balizas legais, pois só à 
lei cabe determinar os limites que separam o comportamento delituoso 
do comportamento permitido. É a lei penal, portanto, o pressuposto 
imediato dos crimes e das sanções. Significa que o constituinte de 
1988 vedou ao Estado acionar o jus puniendi, a fim de reprimir 
condutas atípicas. Não haverá punição, inexistindo a sanctio júris 
cominada ao delito.13 

 

Assim, fica claro que o principio de legalidade vem balizar as condutas do Estado e da 

Sociedade, permitindo a este realizar tudo o que não lhe for proibido legalmente e àquele 

somente o que estiver legalmente previsto. 

                                                 
12 NUCCI, Guilherme Souza, Código penal comentado. versão compacta, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 30. 
13 BULOS, Uadi Lammêgo , Constituição federal anotada, 8 ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 
56/2007, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 254. 



11 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 3 – nº 1 - 2012 

 

 

FRANCO (2007) afirma que o princípio da legalidade não se exaure nesta garantia 

formal, trazendo em um primeiro enfoque a fragmentariedade do sistema penal definindo cada 

conduta ilícita para determinado crime, punindo assim cada conduta que se aproxime ou se 

assemelhe. Já por outro enfoque, ressalta o processo legislativo que deve ser desenvolvido a 

fim de que a futura norma possua eficácia jurídica, respeitando assim todos os procedimentos 

hígidos de sua elaboração, aprovação e entrada em vigor. 

Ainda segundo interpretação de FRANCO (2007), o princípio da legalidade 

fundamenta outras garantias ao cidadão tais como as garantias criminal, penal, processual e de 

execução penal, sendo imperioso que haja prévia descrição legal das condutas tidas por 

ilícitas, suas sanções, seus procedimentos de apuração e execução destas reprimendas.14 

O Código Penal em seu artigo 40 deixa clara a correlação com o referido princípio, 

quando deixa claro que tudo aquilo que se refere ao preso haverá legislação que a regulará, 

assim descrito: 

 

Art. 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos arts. 38 e 
39 deste código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, 
os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá 
às infrações disciplinares e correspondentes sanções.15 

 

Em sua época o Marquês de Beccaria já deixava claro, em seus ensinamentos, os 

objetivos da legalidade das leis penais as quais estas deveriam ser claras e objetivas e atingir a 

todas as classes sociais: 

 
Desejais prevenir crimes? Fazei leis simples e claras; e esteja o país 
inteiro preparado a armar-se para defendê- las, sem que a minoria de 
que falamos se preocupe constantemente em destruí- las. 
Que elas não favoreçam qualquer classe em especial; protejam 
igualmente cada membro da sociedade; tema-as o cidadão e trema 
apenas diante delas. O temor que as leis inspiram é saudável, o temor 
que os homens inspiram é uma fonte nefasta de delitos.16 

                                                 
14 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 54-58. 
15 BRASIL, Decreto-Lei n. 2848, de 07 de dezembro de 1948, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940 e retificado em 03 de janeiro de 1941. 
16 BECCARIA, Cesare, Dos delitos e das penas . Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 
2006, p. 102. 
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Portanto, claro é que o princípio da legalidade deve reger toda a legislação 

infraconstitucional da um Es tado Democrático de Direito, evitando que direitos da sociedade 

sejam usurpados por arbitrariedades dos poderes estatais. 

 

1.3.2. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

Trata-se de outro princípio basilar que dita toda a legislação brasileira, tem-se notícia 

que a dignidade da pessoa humana começou a ser ressaltada com maior ênfase pelos filósofos 

Locke, Rousseau e Montesquieu, que começaram a ver a importância de respeitar os direitos 

naturais do homem, dispensando à este: respeito, zelo, tratamento igualitário e justo. 

A dignidade da pessoa humana vem sendo gradualmente reconhecida na história em 

conformidade com a evolução social do homem, tendo seu relevante reconhecimento na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que culminou na Revolução 

Francesa e, posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, 

influenciando posteriormente os mais diversos ordenamentos jurídicos mundiais plasmando o 

homem como centro e o fundamento das sociedades contemporâneas. 

No Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana só foi reconhecido na 

Constituição Federal de 1988, que o destaca como um dos fundamentos basilares axiológico, 

interpretativo e orientador de todo nosso ordenamento jurídico, assim descrito no artigo 1º, 

CF: 

 

Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem com fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana.17 

 

Assim como base axiológica fundamentadora de todos os preceitos legislativos 

constitucionais e infraconstitucionais, BULOS interpreta o texto constitucional da seguinte 

maneira citando os ensinamentos de Antonio Enrique Pérez Luño : 

 
                                                 

17 BRASIL, Constituição da república federativa do Brasil. Diário Oficial da União n. 191-A, de 5 de outubro 
de 1988. 
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Quando o Texto Constitucional proclama a dignidade da pessoa 
humana, está corroborando um imperativo de justiça social. É o valor 
constitucional supremo, no sentido de que abarca três dimensões, 
como ensina Antonio Enrique Pérez Luño: 1ª) fundamentadora – 
núcleo basilar e informativo de todo o sistema jurídico-positivo; 2ª) 
orientadora – estabelece metas ou finalidades predeterminadas, que 
fazem ilegítima qualquer disposição normativa que persiga fins 
distintos, ou que obstaculize a consecução daqueles fins enunciados 
pelo sistema axiológico constitucional; e 3ª) crítica em relação às 
condutas. Os “valores constitucionais compõem, portanto, o contexto 
axiológico fundamentador ou básico para a interpretação de todo o 
ordenamento jurídico; o postulado-guia para orientar a hermenêutica 
teleológica e evolutiva da constituição; e o critério para medir a 
legitimidade das diversas manifestações do sistema de legalidade” 
(Antonio Enrique Pérez Luño. Derechos Humanos, Estado de derecho 
y constitución, 4 ed.,Madri, Tecnos, 1988, p.288-289).18 

 

Assim o princípio da dignidade da pessoa humana projeta seu conteúdo axiológico no 

sistema penal contribuindo com o princípio da humanidade da pena, associada ao caráter da 

teoria mista, refletidas nas proibições constitucionais expressas das penas de morte, de caráter 

perpétuo, corporais, desumanas, degradantes e exemplificadoras. 

No art. 5º, CF que trata dos direitos e garantias fundamentais podemos encontrar, 

garantidos pelo princípio basilar da dignidade da pessoa humana, que dizem respeito ao nosso 

sistema penal, os seguintes incisos:  

 

Art. 5º (...) 
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
(...) 
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; 
(...) 
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 
(...) 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

                                                 
18 BULOS, Uadi Lammêgo , Constituição federal anotada. 8 ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 
56/2007, São Paulo: Sara iva, 2008, p. 83. 
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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; 
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível 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 reparar 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 declarada, nos termos do art. 84, 
XIX; b) de caráter perpétuo;  
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento;  
e) cruéis; 
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza 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 condições para que possam 
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação; 
(...) 
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; 
(...) 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos 
casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 
em lei; 
(...) 
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo- lhe assegurada a assistência da família e de 
advogado; 
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua 
prisão ou por seu interrogatório policial;  
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LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 
judiciária; LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;19 

 

Especialmente no referido artigo 5º, XLVI que prevê a individualização da pena, há o 

princípio da dignidade humana implícito neste mandamento, como trazido pelas palavras de 

BULOS: 

 

Ao aludir que “a lei regulará a individualização da pena”, o 
constituinte levou em conta a dignidade da pessoa humana, 
considerada como valor supremo de uma sociedade fraterna, 
pluralista, preocupada com o desenvolvimento, a igualdade, o bem-
estar e a justiça. Trata-se do princípio humanitário, tão enfatizado pela 
Carta das Nações Unidas, pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
pela Carta da Organização dos Estados Americanos, pela Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, dentre outros que 
erigiram a pessoa física à própria razão de ser da sociedade.20 

 

O Código Penal, por sua vez, traz em seu artigo 38 a seguinte garantia ao preso, com 

fundamento na dignidade humana: 

 

Art. 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 
liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua 
integridade física e moral. 21 

 

O mesmo acontece na Lei 7210/84 Lei de Execuções Penais – LEP que dentre seus 

artigos garantem os seguintes direitos aos presos, com referência à dignidade humana: 

alimentação suficiente e vestuário; trabalho com remuneração; previdência social; atividades 

profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas compatíveis com a execução da pena; 

assistência material, jurídica, à saúde, educacional, social e religiosa; representação e petição 

                                                 
19 BRASIL, Constituição da república federativa do Brasil. Diário Oficial da União n. 191-A, de 5 de outubro 
de 1988. 
20 BULOS, Uadi Lammêgo, Constituição federal anotada. 8 ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 
56/2007, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 269. 
21 BRASIL, Decreto-Lei n. 2848, de 07 de dezembro de 1948, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940 e retificado em 03 de janeiro de 1941. 
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a autoridade em defesa de direito; acesso aos meios de comunicação que não comprometam a 

moral e bons costumes. 

Contudo, com o reconhecimento, praticamente em todo sistema jurídico mundial, de 

que o homem hodiernamente é o cerne da sociedade, muitos países e até mesmo no Brasil 

estão muito longe de uma política ideal que respeite plenamente a dignidade humana. Nosso 

sistema penal, ainda hoje, não possui todas as particularidades necessárias previstas 

constitucionalmente, como acima destacado, buscando exatamente, além de prevenir os 

crimes, puni- los adequadamente e ressocializar o preso com a devida dignidade merecida e 

legalmente amparada. Assim transcreve FRANCO: 

 

Mais do que nunca, é mister que se examine o princípio de 
humanidade como valor positivo, ou seja, como norma reitora de todo 
o processo de execução da pena. É óbvio que, nesse enfoque, não se 
atribui à pena a finalidade única ou, mesmo, prioritária de 
ressocializar o condenado e de reconduzi- lo a um subseqüente 
reinserimento na vida social. Quem, na atualidade, sustenta que a 
execução da pena, em particular da pena privativa de liberdade, está 
movida pela idéia exclusiva de ressocialização é, no mínimo, um 
cínico.22 

 

Devido às situações que hoje se encontra o sistema penitenciário no Brasil, podemos 

até defender que o princípio de dignidade humana para o sistema penal é uma condição 

utópica e longe de ser alcançada. 

 

1.3.3. Princípio da Igualdade  

Para Aristóteles, filosofo grego, o Direito era um desdobramento natural da ética, 

assim como a política. Uma de suas maiores contribuições, através de seus pensamentos, foi a 

célebre frase, disseminada por Ruy Barbosa, jurista brasileiro, de forma a influenciar nosso 

ordenamento jurídico à sua época, qual seja, “a igualdade consiste em aquinhoar os iguais 

igualmente e os desigua is na medida de suas desigualdades”. 

                                                 
22 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 60. 
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Nossa Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio da igua ldade em seu artigo 

5º, estabelecendo a isonomia onde todos são iguais perante a lei, buscando fundamento no 

artigo 7º da Declaração Universal dos Direito Humanos, que assim dispõe: 

 

Art. 7º Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção 
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e 
contra qualquer incitamento a tal discriminação.23 

 

Contudo não basta interpretar, o princípio da igualdade, literalmente e de maneira 

formal, tal qual se apresenta plasmada na Constituição e sim necessária se faz uma 

interpretação ampliativa em sua dimensão materia l, assim não há se falar de uma isonomia da 

lei ou perante esta, e sim uma isonomia através dela. Segundo o doutrinador Alberto Silva 

Franco, está é a interpretação que devemos obter da Constituição: 

 

Logo verificou-se, no entanto, que o princípio da igualdade não se 
exauria na mera aplicação igualitária da lei. Embora a aplicação igual 
da lei constitua uma das dimensões do princípio da igualdade 
constitucionalmente tutelado, o princípio tem também outro endereço, 
além do juiz e do administrador: o próprio legislador, na medida em 
que o vincula à criação de um direito igual para todos os cidadãos. 
Não basta, destarte, a igualdade perante a lei, ou seja, a igualdade sob 
o ângulo formal: é mister a igualdade  através da lei, ou melhor, a 
igualdade em sentido material.24 

 

Assim, o grande desafio dos legisladores, operadores de Direito, magistrados e 

procuradores públicos é a aplicabilidade da lei não de maneira formal, mas de forma material, 

atendendo as necessidades da situação fática a que deva ser aplicada a lei, trazendo assim para 

o mundo real a possibilidade de igualdade de armas de defesa e aplicação das leis para as 

diversas condições de existência das pessoas, mormente em seus aspectos naturais, físicos, 

morais, políticos, econômicos, sociais, culturais, dentre outros. 

                                                 
23 ONU, Declaração dos direitos humanos , de 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso em 28/01/2011. 
24 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 58. 
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O sistema penal, por exemplo, possibilita que sejam asseguradas todas as garantias e 

direitos em juízo, fornecendo advogados dativos a revéis, assistência advocatícia a acusados 

desprovidos de recursos financeiros, permite recursos assegurando que a reforma da decisão 

não seja para piorar a situação do apelante (reformatio in pejus), na persecução penal se 

houver dúvida sobre a culpa de autoria ou de execução de um crime julga-se em favor do réu 

(in dubio pro reo). 

Podemos encontrar facilmente diversas manifestações do princípio da igualdade na 

Constituição Federal de 1988 tais como: igualdade racial (art. 4º, VIII); igualdade entre os 

sexos (art. 5º, I); igualdade de credo religioso (art.5º, VIII); igualdade jurisdicional (art. 5º, 

XXXVII); igualdade sobre discriminação de idade (art. 7º, XXX); igualdade trabalhista (art. 

7º, XXXII); igualdade política (art.14); igualdade tributária (art. 150, II). 

Outrossim, importante salientar que nenhum princípio tem-se por absoluto 

comportando exceções tais como as prerrogativas garantidas à agentes públicos que, por seu 

cargo e em nome do interesse público, concedem certos privilégios garantidos na própria 

Constituição, tais como imunidades parlamentares, foros privilegiados, cargos disponíveis 

somente para brasileiros natos. 

Da mesma forma, como salienta Marisya Souza e Silva, a idéia de igualdade perante a 

lei há de ser compreendida com percalços quanto à individualização da pena em sua fase de 

aplicação e execução, pois, embora o tratamento seja igualitário, o indivíduo deve ter sua pena 

individualizada dadas suas características particulares e circunstâncias intrínsecas ao fato 

concreto.25 

 

1.3.4. Princípio do Devido Processo Legal 

Este princípio teve origem na Carta Magna Inglesa de 1215 (Magna Carta Libertatum) 

assinada pelo Rei João “Sem Terra”, que, pressionado pelo baronato, garantiu proteção às 

suas terras contra os abusos da Coroa Inglesa. Posteriormente foi utilizado no Direito 

Americano, primeiramente com a expressão Law of the land e em seguida com a terminologia 

de due process of Law. Já em nosso sistema jurídico o princípio do devido processo legal 

somente figurou em nossa Constituição Federal de 1988. 
                                                 

25 SILVA, Marisya Souza e, Crimes hediondos & progressão de regime prisional. 2 ed., Curitiba: Juruá, 2009, 
p. 61-62. 
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Tal princípio se trata de uma ferramenta imprescindível para a manutenção dos 

direitos e garantias fundamentais, servindo de uma importante arma protetiva contra o arbítrio 

de autoridades dos Poderes existentes garantindo um Estado Democrático de Direito.  

Deve o referido princípio ser interpretado de maneira formal, a qual assegura ao 

indivíduo os procedimentos necessários a ser utilizada, como forma de garantir seu direito à 

uma defesa jurídica técnica, publicidade dos processos, ampla produção de provas, 

contraditório, duplo grau de jurisdição entre outros. Já de maneira material tal princípio  

garante a proteção aos direitos de vida, propriedade e liberdade. 

Segundo BULOS (2008), podemos, tamanha a importância do referido princípio, 

considerá- lo como gênero, dos quais, a luz da Constituição Federal de 1988, várias espécies 

explícitas e implícitas são oriundas: 

 

Em última análise, o vetor em estudo é gênero que abrange, segundo a 
sistemática adotada pelo constituinte de 1988, certas espécies, a seguir 
enunciadas a título exemplificativo: 
a) princípio da isonomia (art.5º, caput e I); 
b) princípio do juiz e do promotor natural (art. 5º, XXXVII e LIII); 
c) princípio da inafastabilidade do controle jurisidicional ou do direito 
de ação (art. 5º, XXXV); 
d) princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV); 
e) princípio da obtenção da prova ilícita (art. 5º, LVI); 
f) princípio da publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX e 93, IX); 
g) princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX); 
h) princípio da razoabilidade (proporcionalidade ou proibição de 
excesso); 
i) princípio do duplo grau de jurisdição.26 

 

O Brasil, como um Estado Democrático de Direito, plasmou em nossa Constituição o 

referido princípio a fim de assegurar a toda sociedade o reconhecimento dos direitos 

individuais de cada cidadão levando em consideração suas características particulares, 

garantido assim que a lei seja aplicada da maneira justa a cada caso concreto. 

 

1.3.5. Princípio da Individualização da Pena 

                                                 
26 BULOS, Uadi Lammêgo, Constituição federal anotada. 8 ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional 
56/2007, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 256. 
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Outro importante princípio consagrado em nossa Constituição é o da Individualização 

da Pena que em seu art. 5º, inciso XLVI assim consagra: 

 

XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 
outras, as seguintes:  
a) privação ou restrição de liberdade. 
b) perda de bens; 
c) multa;  
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos. 
 

E ainda, no inciso XLVIII, do mesmo artigo prossegue no mesmo princípio: 

 

XLIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.27 

 

Assim cabe à Legislação Pena l infraconstitucional garantir os direitos constitucionais 

assegurados na Constituição Federal de 1988 no Título II, Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, definindo primeiramente os tipos penais e estabelecendo as penas a eles 

cominadas dentro de uma faixa de penas mínima e máxima que será aplicada ao caso 

concreto. Para a dosimetria da pena, a ser aplicada ao ato reprovável, tipificado como crime, 

serão levadas em conta as circunstâncias objetivas e principalmente as subjetivas do caso 

fático. 

Na Exposição de Motivos da reforma da parte geral do Código Penal realizada em 

1984, assegura-se o direito à individualização da pena como expostos nos itens 49 e 50: 

 

49. Sob a mesma fundamentação doutrinária do Código vigente, o 
Projeto busca assegurar a individualização da pena sob critérios mais 
abrangentes e precisos. Transcende-se, assim, o sentido 
individualizador do Código vigente, restrito a fixação da quantidade 
da pena, dentro dos limites estabelecidos, para oferecer ao arbitrium 
iudices variada gama de opções, que em determinadas circunstâncias 
pode envolver o tipo da sanção a ser aplicada. 
50. As diretrizes para a fixação da pena estão relacionadas no art. 59, 
segundo o critério da legislação em vigor, tecnicamente aprimorado e 

                                                 
27 BRASIL, Constituição da república federativa do Brasil. Diário Oficial da União n. 191-A, de 5 de outubro 
de 1988. 
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necessariamente adaptado ao novo elenco de penas. Preferiu o Projeto 
a expressão “culpabilidade” em lugar de “intensidade ou grau de 
culpa”, visto que graduável é a censura, cujo índice, maior ou menor, 
incide na quantidade da pena. Fez-se referência expressa ao 
comportamento da vítima, erigido, muitas vezes, em fator 
criminógeno, por constitui-se em provocação ou estímulo a conduta 
criminosa, como, entre outras modalidades, o pouco recato da vítima 
nos crimes contra os costumes. A finalidade da individualização está 
esclarecida na parte final do preceito: importa em optar, dentre as 
penas cominadas, pela que for aplicável, com a respectiva quantidade, 
à vista de sua necessidade e eficácia para “reprovação e prevenção do 
crime”. Nesse conceito se define a Política Criminal preconizada no 
Projeto, da qual se deverão extrair todas as suas lógicas 
conseqüências. Assinala-se, ainda, outro importante acréscimo: Cabe 
ao juiz fixar o regime inicial de cumprimento de pena privativa de 
liberdade, fator indispensável da individualização que se completará 
no curso do procedimento executório, em função do exame 
criminológico.28 

 

Portanto o princípio da individualização da pena está arraigado no Código Penal 

brasileiro, de forma a contemplar o preceito do princípio individualizador que deve ter a pena, 

ao ser cominada ao fato real. Assim, quando da sentença de conduta tida como criminosa, em 

manifestação fundamentada, deve o magistrado apresentar os quesitos determinantes 

constantes no artigo 59 do Código Penal para a fixação da pena: 

 

Art.59. O juiz, atendendo, atendendo à culpabilidade, aos 
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 
motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário  e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
I – as penas aplicáveis dentro as cominadas; 
II – a quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos; 
III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; 
IV – substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra 
espécie de pena, se cabível. 29 

  

                                                 
28 BRASIL, Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, Exposição de motivos da nova parte geral do código penal. 
Diário do Congresso (seção II), de 29 de março de 1984, Brasília. 
29 BRASIL, Decreto-Lei n. 2848, de 07 de dezembro de 1948, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940 e retificado em 03 de janeiro de 1941. 
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Também devem ser levadas, pelo magistrado, na dosimetria da pena, quando da 

formulação de pena para o crime, as circunstâncias atenua ntes e agravantes do caso. Portanto, 

para o mesmo tipo e forma de crime, que seja cometido por pessoas distintas, não deverão as 

penas ser necessariamente iguais, dadas as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso 

concreto, comprovando-se assim a individualização da pena. Assim demonstra Alberto Silva 

Franco: 

 

Não há dúvida de que a individualização da pena assumiu, na 
Constituição Federal, a condição de direito fundamental do cidadão 
posicionado frente ao poder repressivo do Estado. Não é possível, em 
face da ordem constitucional vigente, a cominação legal da pena, 
exata na sua quantidade, nem a aplicação ou execução da pena, sem 
intervenção judicial, para efeito de adaptá- la ao fato concreto, ao 
delinqüente ou às vicissitudes de seu cumprimento. Em nenhuma 
dessas situações, haveria, de fato, um processo individualizador da 
pena: tudo já estaria predisposto, o que entraria em atrito com o 
próprio conceito de individualização que quer dizer “considerar 
individualmente”, “um a um, em separado”, “particularizar”, 
“distinguir”. Este é o sentido e o objetivo da norma constitucional.30 

 

O mesmo deveria ocorrer quando da execução da pena, em que o juiz de execuções, 

através de análise das condições subjetivas do criminoso, em exame criminológico, o 

classificaria para o cumprimento de pena em um estabelecimento de acordo com suas 

condições, como entende Marisya Silva e Souza: 

 

O exame de classificação dos condenados é essencial para separar e 
agrupar pessoas com as mesmas características e determinar o modo 
de cumprimento da pena, atendendo ao princípio da personalidade da 
pena. Mas, na prática, ele não é empregado com rigor, seja pelo 
elevado número de condenados e reduzido pessoal, seja pela 
impossibilidade física, operacional e financeira de propiciar 
tratamento diferenciado aos presos, respeitando suas particularidades. 
É essencial o acompanhamento do preso e dos efeitos surgidos com o 
cumprimento da pena. Sem esse acompanhamento não se pode falar 
em individualização da pena na fase executiva.31 

                                                 
30 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos  6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 208. 
31 SILVA, Marisya Souza e, crimes hediondos & progressão de regime prisional , 2 ed., Curitiba:Juruá, 2009, 
p. 87. 
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Individualizar a pena também consiste em garantir outros preceitos tais como: a 

progressão de regime, a regressão, o livramento condicional, o indulto, a comutação da pena, 

a remissão, a aplicação do sursis, penas restritivas de direitos e prestação pecuniária.  

 

1.4. Espécies de Penas no Brasil 

No período do processo de colonização do Brasil havia predominância entre as tribos 

de um direito costumeiro baseado na vingança privada e coletiva. Já na colonização, por 

influência das Ordenações Afonsinas, Manuelinas e por fim as Ordenações Filipinas, havia 

reflexo do Direito Penal Medieval com penas severas e cruéis que visavam implantar o temor 

pelo castigo. 

Em 1824, proclamada a Independência, a Constituição de 1824 fez previsão para a 

elaboração de uma legislação penal o que ocorreu em 1830, sendo sancionado o Código 

Criminal do Império. Tal código já apresentava um esboço de individualização da pena, 

existência de atenuantes e agravantes, julgamento especial para menores de 14 anos, a pena de 

morte visava coibir a prática de crimes pelos escravos. 

Em 1890, com a proclamação da República, elaborou-se um novo estatuto penal, 

agora denominado Código Penal, abolindo a pena de morte e implantando o regime 

penitenciário correcional. 

Em 1942 entrou em vigor o Código Penal, Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 

1940, permanecendo ainda como nossa principal ordenação penal fundamental, sendo uma 

legislação eclética abarcando os postulados das Escolas Positiva e Clássica. Seus princípios 

básicos são a consideração da personalidade do criminoso, a adoção do dualismo 

culpabilidade-pena e periculosidade-medida de segurança e a responsabilidade objetiva. 

Em 1984, a lei 7.209, de 11 de julho de 1984, implanta uma importante reforma na 

parte geral do Código Penal com as principais inovações: reformulação do instituto do erro 

como excludente de culpabilidade; norma especial referente aos crimes qualificados; 

reformulação no concurso de agentes; extinção de penas principais e acessórias, 

transformando estas em penas autônomas; criação de penas alternativas. 

Assim é a definição da reforma da Parte Geral do Código Penal na visão do 

doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete: 
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A nova lei é resultado de um influxo liberal e de uma mentalidade 
humanística em que se procurou criar novas medidas penais para os 
crimes de pequena relevância, evitando-se o encarceramento de seus 
autores por curto lapso de tempo. Respeita a dignidade do homem que 
delinqüiu, tratado como ser livre e responsável, enfatizando-se a 
culpabilidade como indispensável à responsabilidade penal. 32 

  

Segundo SOLER, pena é a sanção aflitiva imposta pelo Estado, mediante ação penal, 

ao autor de uma infração (penal), como retribuição de seu ilícito, consistente na diminuição de 

um bem jurídico, e cujo fim é evitar novos delitos.33 

Prevê nossa Constituição Federal de 1988 em seu art.5º, XLVI que as penas reguladas 

por lei serão, entre outras: 

a) privação ou restrição de liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; e  

e) suspensão ou interdição de direitos. 

 

A privação de liberdade consiste em pena privativa de liberdade, onde o Estado, 

através do jus puniendi, priva o agente do convívio social a ser cumprido em estabelecimento 

próprio no período imposto na condenação. 

A pena restritiva de liberdade apenas restringe o exercício de liberdade, pois o agente 

não é retirado do convívio social tendo seu direito de liberdade apenas limitado e não retirado. 

A pena perda de bens consiste em confisco de bens (instrumentos ou produtos do 

crime) em favor da União convertendo seus valores pecuniários ao Fundo Penitenciário 

Nacional, desde que não prejudiquem direitos do lesado ou terceiro de boa-fé. 

A pena multa cons iste na obrigação do condenado em pagar ao Estado determinado 

valor monetário, sendo este valor determinado em dia-multa, sistema adotado pelo Código 

Penal, não podendo ser inferior a um salário mínimo nem superior a 360 vezes esse salário. 
                                                 

32 MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de direito penal. volume 1: parte geral. 24.ed. ver. E atual. Até 31 de 
dezembro de 2006., São Paulo: Atlas, 2007, p. 26. 
33 SOLER, Sebastian, Derecho penal argentino – v.2. Buenos Aires: Tipografia Editora Argentina, 1970, p. 
342. 
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Este valor é destinado a reparar os danos da vítima, quando não,  é destinado a entidade 

pública ou privada com caráter social.  

As penas de prestação social alternativa consistem na atribuição, ao condenado, de 

prestação de serviços gratuitos à comunidade, em entidades assistenciais, hospitais, escolas, 

orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, a fim de sensibilizá- lo e ressocializá- lo de 

maneira eficaz. 

Por fim as penas de suspensão ou interdição de direitos, que antes da reforma de 1984 

eram consideradas acessórias, consistem na perda temporária de alguns direitos, como 

alternativa a penas privativa de liberdade inferiores à 04 anos, em crimes cometidos sem 

violência ou para crimes culposos em qualquer montante, consoante rol do artigo 47 do 

Código Penal: 

 

Art. 47. As penas de interdição temporária de direitos são: 
I – proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública, bem 
como mandato eletivo; 
II – proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício que 
dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder 
público; 
III – suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo; 
IV – proibição de freqüentar determinados lugares;34 

 

Prevê ainda o Código Penal, como pena restritiva de direito, a “limitação de fim de 

semana” em seu artigo 48, que consiste em obrigar o condenado a permanecer aos sábados e 

domingos por 05 horas diárias em casa do albergado ou local sui generis participando de 

palestras e atividades educativas, criada como fracionamento de penas privativas de liberdade 

de curta duração. 

Como exposto anteriormente, o Brasil adotou a teoria mista da Escola Penal Eclética, 

possuindo as penas, portanto, caráter não somente retributivo (reprovação e prevenção do 

crime), como também ressocializador, visando à reinserção do delinqüente ao convívio social 

após o cumprimento de pena. 

 

                                                 
34 BRASIL, Decreto-Lei n. 2848, de 07 de dezembro de 1948, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940 e retificado em 03 de janeiro de 1941. 
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1.5. Regimes de Cumprimento no Brasil 

A constituição federal de 1988 consagrou em nosso ordenamento as penas estudadas 

no item anterior, mantendo a pena privativa de liberdade como sanção para a grande maioria 

dos tipos penais da parte especial do código. Embora os ordenamentos contemporâneos 

busquem novas alternativas para diminuir as penas privativas de liberdade, não foi ainda 

encontrada a melhor fórmula. Como na visão de João José Leal: 

 

Praticamos um sistema punitivo baseado na prisionalização dos 
condenados da justiça criminal de nosso tempo. Até o momento, os 
males e os horrores causados por este terrível processo de aviltamento 
do encarcerado não foram suficientemente fortes para que este tipo de 
pena pudesse ser completamente descartado e, em conseqüência, uma 
nova alternativa punitiva pudesse ocupar o espaço hoje reservado à 
prisão.35 

 

As penas restritivas de liberdade são classificadas em três espécies: reclusão, detenção 

e prisão simples para as contravenções penais tendo o seu cumprimento de forma diferenciada 

dependendo do tipo da pena privativa. 

Os regimes para cumprimento desta penas foram detalhados na Exposição de motivos 

no item 30 como se segue: 

 

30. Estabeleceram-se com precisão os regimes de cumprimento da 
pena privativa da liberdade: o fechado, consistente na execução da 
pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; o semi-
aberto, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; e 
finalmente o aberto, que consagra a prisão-albergue, cuja execução 
deverá processar-se em casa do albergado ou instituição adequada.36 

 

A doutrina consagra o mesmo entendimento trazido pela legislação, sendo uníssono o 

entendimento sobre os regimes adotados no Brasil como traz os ensinamentos do doutrinador 

MIRABETE: 

 

                                                 
35 LEAL, João José, Crimes Hediondos . 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 203. 
36 BRASIL, Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, Exposição de motivos da nova parte geral do código penal. 
Diário do Congresso  (seção II), de 29 de março de 1984, Brasília. 



27 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 3 – nº 1 - 2012 

 

 

Adotando o sistema progressivo na execução das penas privativas de 
liberdade, estabelece a lei três regimes: fechado, semi-aberto e aberto, 
de acordo com o estabelecimento penal em que a pena é executada. 
Assim cumpre-se a pena em regime fechado em penitenciarias de 
segurança máxima ou média, em regime semi-aberto em colônias 
agrícolas, industriais ou estabelecimento similar, e em regime aberto 
em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Por regra 
especial, a pena de prisão simples, aplicada ao autor de contravenção, 
só pode ser cumprida em regime semi-aberto ou aberto (art. 6º, caput, 
da LCP). Impossível, pois, ser fixado para ela o regime fechado.37 

 

No regime fechado a pena deve ser cumprida em penitenciária, consoante os artigos 87 

e 88 de Lei de Execuções Penais, onde o condenado à pena de reclusão fica sujeito a trabalho 

diurno, permanecendo isolado durante a noite em cela individual com dormitório, sanitário e 

lavatório. 

O Código Pena l prevê que o criminoso (reincidente ou não) condenado a uma pena de 

reclusão superior a oito anos inicie o cumprimento de sentença no regime fechado. 

No regime semi-aberto a pena deve ser cumprida em colônia penal agrícola, industrial 

ou similar, onde o condenado trabalha diurnamente podendo ser alojado em dormitório 

coletivo, mantendo as mesmas condições de insalubridade previstas na Lei de Execuções 

Penais – LEP.  

O Código Penal prevê que o condenado, não reincidente, à pena de reclusão, cuja pena 

seja superior a quatro anos e inferior a oito anos, poderá iniciar a cumpri- la em regime semi-

aberto, assim como o condenado a pena de detenção qualquer que seja a quantidade de sua 

pena. 

Já no regime aberto, fundado na autodisciplina e responsabilidade do condenado, o 

condenado deverá trabalhar fora do ambiente de vigilância do Estado, freqüentar cursos 

profissionalizantes, ensino médio ou superior ou ainda exercer outra atividade autorizada, 

permanecendo recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga. 

O Código Penal prevê que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou 

inferior a quatro anos, poderá começar a cumpri- la no regime aberto. 

Em 2003, foi aprovada a lei 10.792 que alterou a Lei de Execuções Penais, 

implementando o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), não se tratando de um novo 
                                                 

37 MIRABETE, Julio Fabbrini, Código penal interpretado. 6.ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 313. 
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regime, mas sim de um acréscimo aos regimes já existentes. É um regime de disciplina 

carcerária especial onde há um maior grau de isolamento do preso e de restrições ao contato 

externo pelo prazo máximo de 360 dias. É utilizado como medida preventiva e acautelatória 

para presos com envolvimento em organizações criminosas, sem prejuízo de repetição da 

sanção por nova falta grave da mesma espécie até um sexto da pena aplicada. 

Algumas observações devem ser esclarecidas: a) conforme a disposição do artigo 33, § 

3º do CP a determinação do regime inicial de cumprimento de pena será com observação dos 

critérios objetivos e subjetivos das circunstâncias do crime, conforme previsto no artigo 59 do 

referido código; e b) as mulheres cumprirão pena em estabelecimentos próprios. 

 

1.6. Progressão de Regime  

Nosso ordenamento jurídico adotou o sistema progressivo de cumprimento de pena 

com o Código Penal de 1940. A Lei 6.416/77 estabeleceu os regimes: fechado, semi-aberto e 

aberto, contudo foi a Lei 7.209/84 que disciplinou o sistema progressivo de execução de pena 

pelo mérito do condenado conforme transcrito na Exposição de Motivos: 

37. Sob essa ótica, a progressiva conquista da liberdade pelo mérito 
substitui o tempo de prisão como condicionante exclusiva da 
devolução da liberdade. 
38. Reorientada a resposta penal nessa nova direção – a da qualidade 
da pena em interação com a quantidade – esta será tanto mais 
justificável quanto mais apropriadamente ataque as causas de futura 
delinqüência. Promove-se, assim, a sentença judicial a ato de 
prognose, direcionada no sentido de uma presumida adaptabilidade 
social. 38 

 

Assim implantou-se em nosso ordenamento penal a conscientização de que a pena 

também deve buscar a ressocialização do condenando, assinalando a este com a expectativa 

de que, através de seu mérito e conseguindo compreender os motivos pelo qual teve ceifado 

seu direito à liberdade, possa voltar ao meio social através de clara demonstração de sua 

recuperação moral, possibilitando sua reinserção ao convívio social. 

No entanto, para que ocorra a possibilidade de progressão regimental, é necessário que 

o condenado atinja os critérios objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 112 da LEP: 
                                                 

38 BRASIL, Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, Exposição de motivos da nova parte geral do código penal. 
Diário do Congresso  (seção II), de 29 de março de 1984, Brasília. 
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Art.112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 
progressiva com a transferência para 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.39 

 

Tais critérios (objetivo e subjetivo) são indispensáveis para a progressão devendo 

assim o condenado atingi- los para então obter o direito subjetivo ao pedido de progressão. O 

critério objetivo passa ser o primeiro quesito por tratar-se apenas de contagem de lapso 

temporal com o cumprimento de um sexto da pena. 

Contudo durante o cumprimento da pena o acusado não poderá cometer qualquer falta 

grave que desabone seu mérito, caso isto ocorra, um novo período de um sexto, do total da 

pena a ser cumprida, deve ser reiniciado, segundo jurisprudência do Egrégio Tribunal: 

 

HC 103154 / RS - RIO GRANDE DO SUL  
Relator(a): Min. AYRES BRITTO 
Julgamento:14/09/2010 Órgão Julgador:  Segunda Turma 
Parte(s)  
PACTE.(S): JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS 
IMPTE.(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE 
CUMPRIMENTO DE PENA. COMETIMENTO DE FALTA 
GRAVE (FUGA) EM REGIME ABERTO. REGRESSÃO PARA O 
REGIME SEMIABERTO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO 
DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DE NOVA PROGRESSÃO. 
PACIENTE QUE FICOU 1 ANO E 8 MESES FORAGIDO. 
PROPORCIONALIDADE DO ENQUADRAMENTO DA 
CONDUTA COMO FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 1. É 
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o cometimento de 
falta grave reinicia a contagem do lapso temporal de 1/6 (1/6 de 
cumprimento da pena a que foi condenado ou ainda para cumprir) 
para a concessão de progressão de regime. Confiram-se, por 
amostragem, os seguintes julgados: HCs 85.141, da minha relatoria; 
85.605, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; 93.554, da relatoria 

                                                 
39 BRASIL, Lei N. 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de execução penal. Diário Oficial da União, de 13 de 
julho de 1984, Brasília. 
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do ministro Celso de Mello; 95.367, da relatoria do ministro Ricardo 
Lewandowski; e, mais recentemente, 101.915, da relatoria da ministra 
Ellen Gracie. 2. Na concreta situação dos autos, o paciente fugiu do 
estabelecimento penal, quando estava sob o regime aberto, e 
permaneceu foragido por 1 ano e 8 meses. Pelo que, observada a 
proporcionalidade no enquadramento da conduta como falta grave, é 
de incidir a pacífica jurisprudência deste STF. Jurisprudência 
decorrente da própria literalidade do art. 112 da Lei de Execuções 
Penais: fará jus à progressão, se e quando o condenado “tiver 
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e seu mérito 
indicar a progressão”. 3. O período de 1/6 é de ser calculado, 
portanto, com apoio no restante da pena a ser cumprida, 
adotando-se como termo inicial de contagem a data em que o 
sentenciado foi recapturado (o grifo é nosso). 4. Habeas corpus 
denegado.  
 
(HC 103154, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, 
julgado em 14/09/2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-
11-2010 EMENT VOL-02428-01 PP-00017) 40 

 

Segundo o artigo 50 da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de 

liberdade quem: incitar ou participar de movimento que subverter a ordem ou a disciplina; 

fugir; possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; 

provocar acidentes de trabalho; descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 

inobservar os deveres referentes à obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com 

quem deva relacionar-se e à execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 

Importante observar que este percentual é contado da pena total arbitrada na sentença 

de condenação do delinqüente, não se limitando à pena máxima de 30 anos permitida para o 

cumprimento de sentença privativa de liberdade conforme estabelecida em nosso 

ordenamento no artigo 75 do CP, segundo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal – STF. 

Outro ponto que se faz ressaltar é quando ocorre uma condenação superveniente de 

outro crime do mesmo delinqüente há a soma das penas, devendo este percentual (1/6) ser 

                                                 
40 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Denegação de habeas corpus N. 103.154/RS. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000181348&base=baseAcordaos.  Acesso 
em 31/01/2011. 
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computado pela soma total da nova pena de condenação e o período restante a cumprir da 

pena em andamento, servindo como data base a data da nova condenação. 

Já o critério subjetivo é obtido pelo condenado através de demonstrações, durante o 

período do cumprimento da pena, que houve a sua suposta recuperação moral, estando este, 

assim, pronto para um abrandamento penal. Segundo NUCCI esta é a análise do critério 

subjetivo: 

 

O mérito do condenado é um juízo de valor incidente sobre a sua 
conduta carcerária passada e futura (diagnóstico e prognóstico), dando 
conta de que cumpriu, a contento, sem o registro de faltas graves no 
seu prontuário, a sua pena no regime mais rigoroso, além de estar 
preparado a enfrentar regime mais brando, demonstrando disciplina, 
senso crítico de si mesmo, perspectiva quanto ao seu futuro e ausência 
de periculosidade. O mérito não deve, jamais, ser avaliado segundo o 
crime praticado e o montante da pena aplicada, pois não é essa a 
disposição legal. Por seu crime, o sentenciado já foi sancionado e 
cumpre pena, não podendo carregar, durante toda execução, o estigma 
de ter cometido grave infração penal. O objetivo da pena, 
fundamentalmente, é reeducar a pessoa humana que, cedo ou tarde, 
voltará ao convívio social, de modo que a progressão é indicada para 
essa recuperação, dando ao preso perspectiva e esperança.41 

 

O pedido de progressão é peticionado ao Juiz das Execuções Penais e, apesar de ser 

previsto no art. 112 da LEP que este mérito é atestado pelo diretor do estabelecimento penal, 

este (juiz) não está adstrito ao atestado conclusivo amparado pelo art. 182 do Código de 

Processo Penal – CPP, tendo livre o seu convencimento (art. 155 do CPP), inclusive podendo 

ordenar novas diligências (art.156 do CPP), pedir novo exame criminológico. 

Assim, o juiz das execuções pode negar a progressão de regime, em decisão 

fundamentada, quando encontrar subsídios suficientes que o condenado não possui os 

critérios subjetivos necessários, por não estar preparado para novo convívio social ou para não 

mais delinqüir. 

Contudo, como observa  João José Leal, a progressão de regime tem atingido outro 

objetivo, servido como uma válvula de segurança do sistema penitenciário, como segue: 

                                                 
41 NUCCI, Guilherme Souza, Código penal comentado. versão compacta, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 245. 
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Esta perspectiva jurídica de progressão, esta esperança moral de 
passar para o lado dos “bons”, tem contribuído seguramente para 
manter um mínimo de entendimento e de coexistência pacífica entre 
os encarcerados esperançosos e o pessoal da administração 
penitenciária. Tem sido um fator de convivência tolerada e de uma 
cínica, silenciosa e angustiada paz prisional. Apesar de todos os males 
inerentes ao penitenciarismo, que aqui não cabe analisar, é preciso 
reconhecer que o direito à progressão tem contribuído para evitar um 
número ainda maior de rebeliões, motins, fugas e suas tentativas, de 
maldades e perversidades, de psicoses e atos de violência os mais 
insensatos, cruéis e horrendos, que marcam o cotidiano do sistema 
penitenciário brasileiro. Enfim, pode-se dizer que o direito à 
progressão tem funcionado como uma verdadeira válvula de 
segurança, a impedir a implosão desta sinistra caldeira de maldade em 
que se transformou nosso combalido sistema penitenciário.42 

 

Apesar de nosso sistema penitenciário não propiciar todas as condições necessárias 

para a real finalidade retributiva e ressocializadora da pena, o pouco oferecido pela legislação 

é utilizado, pelo condenado, como fonte de esperança de viés de vida. 

Importante salientar, que a súmula 716 do STF admite a progressão de regime de 

cumprimento de pena para regime menos severo, mesmo que no lapso temporal do 

cumprimento preventivo não haja uma condenação transitado em julgado, porém o critério 

objetivo de um sexto da pena terá por base a pena máxima cominada em abstrato para o crime 

cometido, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal: 

 

HC 90893 / SP - SÃO PAULO  
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA 
Julgamento: 05/06/2007      Órgão Julgador: Primeira Turma 
Parte(s)  
PACTE.(S): LAW KIN CHONG 
IMPTE.(S): TALES CASTELO BRANCO E OUTRO(A/S) 
COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME NA 
PENDÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO: CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA MÁXIMA 
EM ABSTRATO ATRIBUÍDA AO CRIME: POSSIBILIDADE. 

                                                 
42 LEAL, João José, Crimes hediondos . 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 205. 
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SÚMULA 716 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. 
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência 
prevalecente neste Supremo Tribunal sobre a execução provisória 
admite a progressão de regime prisional a partir da comprovação de 
cumprimento de pelo menos um sexto de pena máxima atribuída em 
abstrato ao crime, enquanto pendente de julgamento a apelação 
interposta pelo Ministério Público com a finalidade de agravar a pena 
do Paciente. Incidência, na espécie, da Súmula 716 deste Supremo 
Tribunal ("Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena 
ou a aplicação imediata de regime menos severa nela determinada, 
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória"). Precedentes. 
2. Habeas corpus parcialmente concedido. 

 
(HC 90893, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 
julgado em 05/06/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-
08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00058 EMENT VOL-02285-04 PP-00724 
RTJ VOL-00203-01 PP-00289 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 573-577)43 

 

Quanto à progressão de regime para os crimes hediondos, regulado pela Lei 8.072/90, 

foco de nosso trabalho, será oportunamente explorado em tópico apropriado.

                                                 
43 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS HC 90893/SP. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000005784&base=baseAcordaos .  Acesso em: 31/01/2011. 
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2. CRIMES HEDIONDOS 

No presente capítulo abordaremos a conceituação de crime pelas teorias consagradas 

pelas escolas doutrinárias, a definição de crime hediondo em nosso ordenamento jurídico e 

suas formas definidas em lei específica, assim como os equiparados como hediondos pela 

nossa Constituição Federal. 

 

2.1. Conceito de Crime  

Primeiramente devemos definir o conceito do que vem a ser considerado crime em 

nossa política criminal, pois o vigente Código Penal deixou tal conceituação a cargo da 

doutrina, haja vista não trazer em seu corpo nenhuma definição. 

A doutrina por sua vez definiu o conceito de crime sob alguns aspectos vistos a seguir, 

entre os principais doutrinadores que assim o definem estão MIRABETE (Mirabete: 2007), 

DAMÁSIO (Jesus: 2007), NUCCI (Nucci: 2009), DELMANTO (Delmanto: 1984), entre 

outros. Primeiramente, por um aspecto formal, a doutrina definiu como crime, tendo-se em 

conta unicamente seu aspecto externo e nominal, como toda ação ou omissão humana que 

contrarie uma lei sob ameaça de pena. 

Já pelo aspecto material, o qual adentra em sua essência, tal conceito busca estabelecer 

os liames das ações (ou omissões) que são cultural e moralmente inaceitáveis à sociedade em 

seu determinado momento histórico, devendo o Estado estabelecer parâmetros, segundo 

critérios e costumes de toda sociedade e não ao alvedrio das autoridades, dos bens que devam 

ser tutelados por este, destacando as condutas tidas por ilícitas ante a convivência pacífica que 

se espera no contrato social. Desta forma, sob o aspecto material o crime é conceituado como 

toda a ação ou omissão, imputável a uma pessoa, que vise lesar ou expor a perigo os bens 

penalmente tutelados pelo Estado. 

Por fim em um conceito analítico ou formal material, tem-se que, ao analisar um 

crime, pode este ser decomposto em elementos, por ser um fato humano, que contraria uma 

lei penal, praticado com culpa lato sensu onde se aplica uma pena. Assim o conceito crime 

pelo conceito analítico é definido como toda ação (ou omissão) típica, antijurídica e culpável 

(Mirabete: 2007). 

Por ação devemos entender toda ação física, motora, realizada pelo agente, quer seja 

esta com ou sem intenção de atingir um objetivo. Já a omissão para que seja tida como uma 
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conduta passível de criminalização deve ser àquela em que o agente deveria, por obrigação, 

responsabilidade assumida ou dever moral, realizar determinada ação e não o fez, permitindo 

assim uma conduta ilícita, como bem expõe Alberto Silva Franco: 

 

A omissão só tem relevância penal quando o omitente podia e devia 
agir para evitar o resultado. O dever de agir significa que o omitente 
tinha a obrigação, em virtude de lei, ou da assunção da 
responsabilidade, de impedir o resultado ou de uma situação de 
ingerência, em obstar o advento do resultado típico. Só, portanto, nas 
hipóteses fáticas em que cabia o omitente, com base nas fontes 
geradoras de um especial dever de agir, o papel de garante do bem 
jurídico, é que se pode vislumbrar, no seu procedimento, uma omissão 
criminosa.1 

 

Antijurídico consiste em uma relação de contrariedade entre o fato tipificado na lei e o 

ordenamento jurídico. Assim a conduta descrita em uma norma penal incriminadora é ilícita 

ou antijurídica, pois não há uma norma jurídica que permita a referida conduta tendo-a com 

aceitável no ordenamento. Exemplarmente, matar alguém, por dolo ou culpa, é uma conduta 

ilícita, portanto antijurídica, contudo se o fato foi realizado em uma das condições definidas 

em norma penal, artigo 23, as quais são consideradas aceitas moralmente perante o corpo 

social, referida conduta passa a não ser mais antijurídica, pois a própria lei penal exclui a 

antijuridicidade da ação, considerando-a juridicamente aceitável. 

Contudo, por culpável temos que levar em consideração duas teorias, a causalista 

(naturalista, clássica, tradicional) e a finalista. Para a teoria causalista ou clássica, seguida pela 

corrente majoritária de doutrinadores (Basileu Garcia, Nelson Hungria, Frederico Marques, 

Costa e Silva, Magalhães Noronha, Júlio Fabbrini Mirabete), a culpabilidade consiste em um 

vínculo subjetivo que liga a ação ao resultado, pois se deve levar em consideração se o agente 

teve a intenção de agir com o objetivo de atingir uma finalidade, ou seja, agiu dolosamente, 

ou se sua conduta apenas resultou pela inobservância de um dever de cuidado objetivo do 

agente, agindo este culposamente por imperícia, imprudência ou negligência. 

Já para a teoria finalista, seguida por Damásio E. de Jesus, Juarez Tavares, Heleno 

Cláudio Fragoso, Manoel Pedro Pimentel,  toda ação (ou omissão) de um agente tem um 
                                                 

1 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos . 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 80. 



36 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 3 – nº 1 - 2012 

 

 

objetivo ou uma finalidade a ser atingida, portanto o crime ocorre independente da forma da 

culpabilidade da ação (dolo ou culpa), devendo, a culpabilidade, servir apenas de parâmetro 

para a reprovabilidade da ação. 

Portanto para a corrente doutrinária majoritária que adota a teoria clássica e utilizada 

em nosso ordenamento penal, o conceito de crime consiste em “Ação típica, antijurídica e 

culpável”, já para corrente minoritária que adota a teoria finalista crime define-se por “Fato 

típico e antijurídico”. 

 

2.2. Conceito de Crime Hediondo 

Novamente deixou nosso legislador a cargo da doutrina a conceituação de crime 

hediondo, pois não há em nosso ordenamento jurídico tal definição. Em nossa Constituição 

Federal em seu artigo 5º, inciso XLIII, o legislador constituinte originário tratou apenas da 

equiparação dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo 

com os crimes hediondos proibindo alguns benefícios penais, porém foi omisso na definição 

sobre a hediondez, ficando a cargo de legislação infraconstitucional defini- la e tipificá- la. 

Em 1990 foi criada e aprovada a Lei 8.072 a qual trata especificamente dos Crimes 

Hediondos, porém mais uma vez o legislador foi omisso em não conceituar o que vem a ser 

tal preceito. 

Aurélio, em sentido léxico, define hediondo como algo vicioso, sórdido, horrendo, 

repulsivo ou pavoroso2.  

Assim em uma definição leiga, hediondos seriam crimes repugnantes, cometidos de 

forma brutal, que causam indignação as pessoas. Contudo em uma definição semântica de 

crimes hediondos define João José Leal: 

Na conceituação de tais crimes, deve-se levar em consideração o 
próprio sentido semântico do termo hediondo, que tem o significado 
de um ato profundamente repugnante, imundo, horrendo, sórdido, ou 
seja, um ato indiscutivelmente nojento, segundo os padrões da moral 
vigente. Com base nisto, podemos dizer que hediondo é o crime que 
causa profunda e consensual repugnância por ofender, de forma 
acentuadamente grave, valores morais de indiscutível legitimidade, 

                                                 
2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Dicionário da língua portuguesa. coordenação de edição 
Margarida dos Anjos, Marina Baird Ferreira, equipe de lexicografia Margarida dos Anjos Ferreira, 6 ed. ver. 
Atual., Curitiba: Positivo, 2004. 
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como o sentimento comum de piedade, de fraternidade, de 
solidariedade e de respeito à dignidade da pessoa humana.3 

 

Como trazido por LEAL, o conceito de hediondez é um conceito aberto, pois baseado 

nos valores morais em determinado momento histórico da sociedade, o que o ordenamento 

rotulou como crime hediondo no momento de sua criação pode em uma nova valoração moral 

da sociedade, em outro momento histórico, não ser mais este o entendimento. 

O termo hediondo foi trazido pela primeira vez em nosso ordenamento em 1988 com a 

promulgação de nossa constituição vigente, utilizando em seu artigo 5º, XLIII a expressão 

“crimes hediondos”, delegando definição à legislação ordinária, contudo, com a criação da 

Lei 8.072/90, esta novamente não a definiu. 

A doutrina muito discute sobre a criação da referida lei supracitada, pois em acalorada 

comoção social e pânico geral, induzidos pelo temor causado pelos meios de comunicação e 

pelo agravamento do número de roubos, estupros, homicídios e seqüestros que começaram a 

atingir camadas sociais mais elevadas, editou-se rapidamente a Lei de Crimes Hediondos sem 

prévia discussão doutrinária e participação civil, como assevera João José Leal: 

 

Não devemos esquecer, no entanto, que o conceito eticojurídico de 
hediondez está diretamente relacionado com os padrões morais e com 
os interesses grupais vigentes em determinado momento histórico, 
valores estes que podem ser manipulados por segmentos dominantes 
da sociedade ou mistificados por um discurso ideológico de aparente 
legitimidade.4 

 

Segundo pesquisas trazidas por Antonio Lopes Monteiro a Lei 8.072/90 teve origem 

no projeto de lei nº 50/90 de autoria do senador Odacir Soares, de 17 de maio de 1990, sendo 

então promulgada a Lei em 25 de julho de 1990, demonstrando assim uma vã tentativa de 

conter a criminalidade que aflorava na sociedade.5 

  Outra discussão doutrinária refere-se ao sistema utilizado para definição da 

hediondez do crime, que ao invés de utilizar-se do sistema legal, que apenas rotulou condutas 

                                                 
3 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 37. 
4 Id., Ibidem, p. 37 - 38. 
5 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos. 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 6-8. 
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ilícitas já definidas em nosso ordenamento penal, asseverando suas sanções, deveria ter sido 

utilizado o sistema jurídico, ao qual cabe um melhor critério na avaliação da conduta 

delituosa, caso a caso, respeitando o importante princípio constitucional de individualização 

da pena. Esse é o entendimento de Antonio Lopes Monteiro: 

 

Como já tivemos oportunidade de mencionar, diversos foram os 
projetos de lei que cuidavam do tema. Alguns de forma mais 
abrangente deixavam a critério do juiz definir no caso concreto se a 
conduta tipificava ou não o crime hediondo. Neste caso ele ia analisar 
a presença da violência física ou da grave ameaça; o requinte na 
execução; a dimensão do bem jurídico atingido; a intensidade da 
repulsa causada na comunidade; enfim, o crime hediondo seria 
definido pelo chamado sistema judicial. Contudo, não foi este o 
adotado, como vimos pela Lei n. 8.072/90. Ela preferiu utilizar a 
forma mais fácil, não deixar nada em aberto. Definiu o crime 
hediondo pelo chamado sistema legal, ou seja, enumerou-os de forma 
exaustiva. Assim, crime hediondo é simples e tão-somente aquele que 
independentemente das características de seu cometimento, da 
brutalidade do agente, ou do bem jurídico ofendido, estiver 
enumerado no art. 1º da lei. Estamos assim diante de um grupo de 
crimes que, embora de objetos jurídicos distintos e de outros 
elementos de afinidade discutível, têm o mesmo tratamento processual 
pela simples razão de que a lei assim o quis.6 

 

Temos que ter sempre em mente que em um Estado Democrático de Direito como o 

Brasil, influenciado nas idéias iluministas de ROUSSEAU (Do Contrato Social: 1762), onde, 

para a convivência pacífica e harmônica de todo o corpo social, deve haver uma limitação de 

comportamentos, os quais considerados ilícitos pela sociedade, hão de ser sancionados como 

crimes pelo entendimento moral da época histórica vivida. Assim, por uma visão Ontológica 

o crime hediondo é definido por João José Leal: 

 

Ontologicamente, o conceito de crime hediondo repousa na idéia de 
que existem condutas que se revelam como a antítese extrema dos 
padrões éticos de comportamento social e de que seus autores são 
portadores de extremo grau de perversidade, de perniciosidade ou de 
periculosidade. Em conseqüência, o autor de um crime hediondo deve 

                                                 
6  Id., Ibidem, p. 16. 
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merecer sempre o grau máximo de reprovação ética por parte do 
grupo social e do próprio sistema de controle.7 

 

Não podemos também perder de vista que o Brasil é um país com dimensões 

continentais, com povos oriundos de culturas e etnias distintas, que a realidade social hodierna 

está longe de ser ideal, onde temos alguns poucos cidadãos em condições abastadas e milhares 

que vivem abaixo da linha da pobreza e quando se cria uma nova lei está se impondo esta 

inovação jurídica a toda a nação, independente de sua realidade social. Será que nossos 

legisladores ordinários representam realmente todas as camadas sociais deste país? Ou 

buscam interesses próprios para satisfazer ao seu círculo social? 

MONTESQUIEU, no século XVIII, já nos ensinava como a legislação deve 

relacionar-se com a verdadeira Democracia: 

 

A igualdade é a alma do Estado de Democracia. Entretanto é ela tão 
difícil de estabelecer-se que não conviria sempre uma extrema 
exatidão a esse respeito. Basta estabelecer um censo que conduza ou 
fixe as diferenças até certo ponto.8 

 

E acrescenta: 

 
Numa grande República existem grandes fortunas, e por conseguinte 
pouca moderação nos espíritos: há depósitos grandes demais nas mãos 
de um cidadão; os interesses se privatizam. 9 

 

Outrossim, devemos levar em consideração, em sentido moral, que o que é repugnante 

e horrendo para determinada classe social mais elevada, pode ser algo menos reprovável aos 

excluídos sociais, onde, dentro de suas realidades diárias, convivem com diversas situações 

ilícitas a que são expostos considerando-as “moralmente aceitáveis”. Sendo assim, não 

estariam estes excluídos sociais sendo punidos mais severamente que as classes mais elevadas 

e com melhores condições sociais de defesa técnico-jurídica? Tal posicionamento é 

questionado por João José Leal: 

                                                 
7 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 37. 
8 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de, 1689-1755. O espírito das leis. introdução, tradução e notas 
de Pedro Vieira Mota, 8 ed. revista, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 123. 
9 Id., Ibidem, p. 152. 
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Cabe assinalar que a dogmática jurídicopenal não conseguiu chegar a 
um conceito substancial e geral de crime, baseado na idéia de que este 
constitui uma conduta indiscutivelmente repugnante, perniciosa ou 
perigosa para toda a ordem social. Estudos criminológicos 
demonstram que, numa sociedade dividida em classes sociais, com 
situações e interesses divergentes e até antagônicos, não pode haver 
unanimidade em torno dos valores eticoculturais padronizadores das 
formas de conduta social. Para muitos indivíduos, marginalizados do 
processo social, tais valores podem ser encarados com certa dose de 
indiferença ou como contrários aos valores praticados por seu grupo 
social e que são a expressão de uma particular contracultura. Outros 
estudos, invertendo os enfoques, procuram demonstrar que o crime 
não passa de um rótulo que o poder estabelecido atribui a certas 
condutas, selecionadas segundo os interesses de ideologia dominante, 
em certo momento histórico. Para a teoria criminológica da 
vulnerabilidade ou da fragilidade social do delinqüente, este é assim 
considerado e encontra-se severamente punido, não necessariamente e 
apenas pela natureza do ato que cometeu, mas também por ser mais 
vulnerável do que os outros indivíduos diante da eficácia repressiva do 
sistema penal vigente. Por ser frágil socialmente, devido a sua 
condição de marginalizado do processo social, o individuo estará 
seguramente mais exposto a sofrer as conseqüências punitivas do 
Direito Penal. Enquanto isso, outros indivíduos podem cometer atos 
também graves do ponto de vista éticojurídico e não serão 
considerados legal e/ou juridicamente criminosos. É que não são 
vulneráveis ou, ao menos, apresentam alto grau de resistência à 
eficácia do sistema penal. 10 

   

Diante das lições do nobre doutrinador, acima apontadas, cabe ressaltar mais uma vez 

que ao invés ter sido adotado pelo nosso ordenamento penal o Sistema Legal, o qual não criou 

tipos penais hediondos e tão-somente rotulou em um rol taxativo alguns dos tipos penais já 

existentes apenas asseverando suas sanções, o mais coerente e justo seria a doção do Sistema 

Judicial, haja vista estar plenamente alinhado segundo os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, pois se faria, em determinada 

situação fática, a observação de todas as circunstâncias objetivas e subjetivas, a análise da 

repercussão causada à sociedade assim garantindo o devido processo legal, como expõe o 

nobre doutrinador: 

 

                                                 
10 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 38. 
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O critério que defendemos e que nos parece razoável não implica 
classificar determinados crimes por si mesmos como 
compulsoriamente hediondos, mas em considerá- los como tais 
somente diante de certas circunstâncias, quando praticados por 
motivos acentuadamente ignóbeis, ou quando causarem conseqüências 
extremamente graves, como seria o caso de um estupro praticado 
mediante tortura, lesões gravíssimas ou morte da vítima. Assim, 
caberia à lei positiva objetivamente o rol dessas circunstâncias, 
motivos ou conseqüências ficaria sujeita ao poder discricionário do 
juiz que, em cada caso concreto, teria a liberdade de decidir sobre o 
caráter de hediondez do crime grave praticado.11 

 

Concluso é que, levado por um movimento causado por acontecimentos que 

acometeram as classes sociais mais elevadas, amparadas pelo movimento da Lei e da Ordem 

do modelo americano, os legisladores subitamente procuraram dar uma resposta à violência 

que se disseminava nos grandes centros urbanos, porém de forma um pouco conturbada. 

 

2.3. Crimes Classificados como Hediondos 

Em 1988 tratou nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLIII de delegar 

competência ao legislador ordinário para determinar e conceituar os crimes aos quais se 

tratariam com maior rigidez tarjando-os como Hediondos, assim em 1990 é promulgada a Lei 

8.072/90 Lei dos Crimes Hediondos – LCH. Referida lei falhou ao não trazer em seu corpo 

legislativo uma definição formal do que seria crime hediondo e tão-pouco os criou, apenas 

rotulando tipos penais já existentes no Código Penal e asseverando suas sanções. 

Assim a Lei 8.072/90 original trazia em seu rol taxativo como hediondos os crimes de: 

latrocínio; extorsão qualificada pela morte; extorsão mediante seqüestro e na forma 

qualificada; estupro; atentado violento ao pudor; epidemia com resultado morte; 

envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal; e genocídio (lei 

2.889/56). 

Em 1994 a Lei 8.930 modificou o texto original incluindo o homicídio simples, 

quando cometido em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só 

agente e o homicídio qualificado, também excluindo do rol o crime por envenenamento de 

água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. 

                                                 
11 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 42. 
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Com a Lei 9.677/98, com redação modificada pela Lei 9.695/98, a conduta de 

falsificação ou adulteração de produto terapêutico ou medicinal acresceu o rol dos crimes 

hediondos. 

Em 2009, com o advento da Lei 12.015, a qual mudou a redação dada ao crime de 

estupro, extirpou a figura do atentado violento ao pudor e inaugurou a figura do estupro de 

vulnerável, modificando assim a lei dos crimes hediondos com o crime de estupro e estupro 

de vulnerável. 

 

2.3.1. Homicídio 

O Código Penal trouxe a figura típica do homicídio em seu artigo 121 “matar alguém”, 

sendo conceituado pelos doutrinadores como: “eliminação da vida de uma pessoa por outra” 

(CAPEZ: 2007); “é a supressão da vida de um ser humano causada por outro” (NUCCI: 

2009); “é a destruição da vida de um homem praticada por outro” (JESUS: 2007); “a 

eliminação da vida humana extra-uterina praticada por outrem” (MIRABETE: 2008); e “a 

destruição da vida humana extra-uterina, independente do útero materno por outrem” 

(MONTEIRO: 2008). 

Devemos saber que os elementos constitutivos do tipo penal são o elemento objetivo 

(elementar do crime), que indica a ação, possuindo como núcleo o verbo, que neste caso é 

“matar” e o elemento subjetivo que se refere à consciência e vontade do agente criminoso 

(dolo ou culpa). 

O crime de homicídio é classificado como um crime comum (podendo ser cometido 

por qualquer pessoa), material (que exige um resultado naturalístico para sua consecução, 

neste caso a morte da vítima), de forma livre (praticado por quaisquer meios), comissivo 

(implica em ação) ou omissivo (não evitá- lo), plurisubjetivo (podendo ser cometido por mais 

de um agente) e plurisubsistente (praticado por mais de um modo), admite a tentativa em sua 

forma dolosa. 

O principal objetivo jurídico-penal foi tutelar em primeiro lugar o maior bem que 

possuímos, qual seja a vida, trazendo a figura do homicídio já como o 1º articulado da parte 

especial que tipificam as condutas ilícitas definindo-as como crime. Suas figuras previstas 

são: homicídio simples artigo 121 caput o qual prevê que o sujeito ativo comete o referido 

crime quando ceifar a vida de alguém sem nenhuma circunstância especial que o qualifique; 
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homicídio qualificado artigo 121, § 2º, que são crimes cometidos com circunstâncias 

agravadas por motivos determinantes do crime revelando que os meios e modos de sua 

execução se deram devido ao maior grau de perversidade e periculosidade do agente; 

homicídio culposo artigo 121, § 3º, crime que ocorre pela inobservância do dever de cuidado 

objetivo, ou seja, onde não há por parte do agente a intenção de matar, ocorrendo tal conduta 

por imperícia, imprudência ou negligência; e por fim, trazidos por nós intencionalmente fora 

da ordem tipificada, o homicídio artigo 121, § 1º, onde por relevante valor social ou moral ou 

sob forte emoção tal conduta é cometida, como transcrito abaixo: 

 

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 moral, 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. 
 
Homicíd io qualificado 
 
§ 2° Se o homicídio é cometido: 
 
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo 
torpe; 
II - por motivo fútil; 
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, 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. 
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Aumento de pena 
 
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada 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 prestar 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 próprio 
agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. 
(Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)12 

 

A lei 8.072/90 em seu texto original não consagrou a figura típica de homicídio como 

crime hediondo, o que consistiu em uma grande crítica doutrinária, pois o legislador ordinário 

deixou de acrescer ao rol de crimes hediondos a tutela do principal bem do ser humano a ser 

tutelado e plenamente amparado por nossa Constituição, ou seja, a vida não foi valorada, 

como demonstra LEAL: 

 

A omissão do legislador de 1990, que deixou de incluir o homicídio 
doloso, principalmente o qualificado, no rol dos crimes hediondos, era 
uma enorme janela aberta por onde se vislumbrava, de forma 
inquestionável, o grande (talvez o pior!) equívoco da LCH: o mais 
grave dos crimes, o ponto culminante na ortografia dos crimes, não 
havia recebido o rótulo legal de hediondez. Esse evidente paradoxo 
constituiu-se no principal argumento de correto discurso crítico à nova 
lei repressiva.13 

 

Contudo em 1994, através de um movimento dirigido pela escritora Glória Perez, que 

teve sua filha e atriz assassinada brutalmente, sensibilizou a opinião pública e organizou uma 

mobilização nacional com a coleta de mais de um milhão e trezentas mil assinaturas o que 

                                                 
12 BRASIL, Decreto-Lei N. 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940, e retificado em 3 de janeiro de 1941, Brasília. 
13 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 97. 
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culminou em uma pressão ao Congresso Nacional e originou o Projeto de Lei de iniciativa 

popular o qual culminou na Lei 8.930/94.14  

Enfim, em 6 de setembro de 1994 foi promulgada a Lei 8.930, dando nova redação à 

Lei 8.072/90 incluindo o homicídio qualificado e o homicídio simples praticado como 

atividade de grupo de extermínio, mesmo que praticado por um só agente. Porém o legislador 

em nenhum momento definiu o que significa grupo de extermínio e qual o número mínimo de 

agentes para classificá- lo como tal.  

Assim, o que se pretendeu, com a nova redação da lei, foi dar uma maior conotação 

punitiva a alguns movimentos que vinham ceifando vidas nos grandes centros urbanos, 

ocorrendo formas de discriminação social, pelos chamados “justiceiros”, os quais procuravam 

eliminar “bandidos perigosos” e “marginais”, mesmo que praticados por somente um agente, 

como observa LEAL: 

 

Na verdade o objetivo da lei é o de considerar hediondo o homicídio 
simples praticado pelos “justiceiros”, pelos pistoleiros de aluguel e 
membros de esquadrões da morte, que semeiam a violência e matam 
motivados por um sinistro plano de extermínio de indivíduos 
marcados para serem eliminados do contexto. Um só agente poderá 
cometer um homicídio simples hediondo, em atividade típica de grupo 
de extermínio. Basta que seja ele um justiceiro e que a ação homicida 
tenha por motivo a idéia de extermínio de vítimas consideradas 
perigosas ou simplesmente indesejáveis para o meio social.15 

 

Outra crítica que se observa foi que, a referida lei, não culminou nenhuma exasperação 

nas penas mínima e máxima do tipo já previsto no Código Penal, resultando assim apenas em 

uma mudança em seu modo de cumprimento e na forma de se obter os benefícios penais. 

Também se critica a previsão de homicídio simples praticado como atividade de grupo 

de extermínio, pois pelos meios e modos que são executados tais homicídios já são suficientes 

para, no mínimo, qualificá-los subjetivamente por motivo torpe ou objetivamente por meio 

insidioso, não sendo assim necessária tal figura, como acrescente LEAL: 

 

                                                 
14 LENZA, Pedro, Direito constitucional esquematizado. 11 ed. rev., atual. e amp l., São Paulo: Método, 2007, 
p. 379. 
15 LEAL, João José, Crimes eediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 104. 
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A contradição é evidente, pois parece-nos muito difícil a ocorrência de 
um homicídio, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 
que não possa ser enquadrado numa das qualificadoras subjetivas ou 
objetivas, relacionadas no § 2º, incs. I a V, do art. 121 do CP. Neste 
caso, deverá prevalecer a figura do homicídio qualificado, o que 
demonstra a inocuidade da nova figura do homicídio simples 
hediondo (praticado em atividade típica do grupo de extermínio).16 

 

Por esse motivo, tanto a doutrina como a jurisprudência tem entendido que nestes 

casos há a necessidade de que em um Tribunal do Júri, o seu juiz presidente desdobre os 

quesitos para verificar se não há dúvida, por parte dos jurados, de que o homicídio simples 

tenha sido praticado com características de grupo de extermínio, acarretando assim alguns 

gravames ao(s) autor(es), assim evidenciado por LEAL: 

 

Assim sendo e admitida a possibilidade de configuração efetiva do 
homicídio simples hediondo (hipótese que, conforme analisamos, 
seria muito difícil ocorrer), o juiz-presidente deverá indagar aos 
jurados, em quesito próprio, se o crime foi praticado em atividade 
típica de grupo de extermínio. Essa circunstância, é obvio, deve ter 
constado da denúncia e do libelo e admitida na sentença da 
pronúncia.17 

 

O mesmo entende FRANCO: 

 

A locução mencionada na Lei 8.930/94 denuncia a presença de um 
elemento da realidade fática que normaliza o tipo do homicídio 
simples na medida em que o exclui, nessa situação especial, dos tipos 
de composição puramente objetiva. O que significa “atividade típica 
de grupo”? Qual o número de pessoas que constituem esse grupo? E o 
que vem a ser extermínio? Todas essas indagações evidenciam que a 
circunstância fática aderida ao tipo de homicídio simples é necessitada 
de valoração por parte do julgador para que possa ser corretamente 
dimensionada. E por ser uma circunstância fática de tal relevância, 
dependendo, portanto, desse preenchimento valorativo, é 
imprescindível que se debite, ao acusado, na denúncia, o homicídio 
simples “praticado em atividade típica de grupo de extermínio” para 
que a Defesa tenha a oportunidade de responder à imputação. E se o 
agente vier a ser denunciado, é indispensável que o seja com o 

                                                 
16 Id., Ibidem, p. 103. 
17 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 107. 
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reconhecimento da circunstância apontada, para que, em seguida, o 
Ministério Público possa produzir um libelo que guarde coesão com a 
pronúncia. E, a final, a questão terá, necessariamente, de transformar-
se num quesito endereçado aos componentes do Conselho de 
Sentença, desdobrando-se assim o questionário referente ao homicídio 
simples. E se à pergunta “o réu agiu em atividade típica de grupo de 
extermínio?” os jurados responderem afirmativamente, a 
conseqüência imediata é o reconhecimento do homicídio simples 
hediondo, com os efeitos penais e processuais penais constantes da 
Lei 8.072/90. A resposta negativa excluirá a hipótese típica prevista na 
Lei 8.930/94, sem prejuízo da ocorrência do homicídio simples.18 

 

Contudo DAMÁSIO entende não ser esta a competência do júri e sim do presidente do 

Tribunal do Júri, consoante exposto em seu entendimento: 

 

(...) Ter sido a morte da vítima executada em ação típica de grupo de 
extermínio não é elementar e nem circunstância do crime de 
homicídio. Elementar do tipo é o dado que compõe a definição do 
crime. Integra-o. Sem ele o delito é excluído (ou surge outro). Assim, 
no homicídio doloso simples, “matar alguém” é locução que contém 
dois elementos objetivos. Excluindo-se a conduta (matar) ou o 
objetivo material (alguém), desaparece o delito. A elementar interfere 
na existência e qualidade da infração. A circunstância, ao contrário 
não faz parte da noção básica do crime. Está fora dele, com a função 
de aumentar ou diminuir a pena. O motivo fútil, p. ex., é circunstância 
qualificadora do homicídio. Interfere na cominação abstrata da pena, 
agravando-a. Excluído, não faz desaparecer o delito, que subsiste em 
sua forma simples. É o que ocorre na hipótese em debate. Ter sido o 
fato cometido em ação típica de grupo de extermínio não é elementar 
do crime de homicídio. Sem esse dado o delito subsiste. E também 
não atua como circunstância agravante ou qualificadora, uma vez que 
não intervém na qualidade da pena. Tenha sido ou não praticado o fato 
em conduta típica de grupo de extermínio a quantidade da pena em 
abstrato é a mesma. (...) Em suma, compete ao Juiz-Presidente do 
Tribunal do Júri, ao proferir a sentença condenatória, decidir se o 
crime de homicídio doloso simples foi cometido em ação típica de 
grupo de extermínio, dispensados os jurados dessa indagação.19 

 

                                                 
18 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 354. 
19 JESUS, Damásio Evangelista de, Homicídio, crime hediondo e júri, Revista dos Tribunais, Ano 84, volume 
716, junho de 1995, São Paulo: RT, 1995, p. 401-402. 
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Já ao homicídio qualificado nada pode se acrescentar senão sua rotulação de hediondo, 

pois já havia no Código Penal de 1940 uma maior reprovação a estas figuras típicas com 

maior reprovação social dado aos meios e modos utilizados para sua execução. Contudo o 

rótulo de hediondo trazido pela lei 8.930/94 asseverou os benefícios penais, mas perdeu 

oportunidade de reduzir discrepância da mínima penal prevista (12 anos) se comparada com o 

crime de latrocínio que se trata de crime contra o patrimônio (20 anos) ou com a extorsão 

mediante seqüestro (24 anos). 

Uma questão bastante discutida na doutrina e na jurisprudência é  se o homicídio 

qualificado-privilegiado seria ou não classificado como hediondo após a lei 8.930/94. 

Primeiramente devemos ter em conta que o Código Penal não propriamente traz a figura deste 

tipo penal, sendo esta uma figura doutrinária e jurisprudencial, pois no artigo 121, §1º atribui-

se a denominação de “caso de diminuição de pena” e que a referida lei calou-se nesse sentido. 

Nossa doutrina é pacifica no sentido da possibilidade da existência de homicídio 

qualificado-privilegiado, desde que as qualificadoras do crime sejam apenas de natureza 

objetiva, pois fundamentalmente combinada com o artigo 67 do CP, a circunstância 

privilegiadora prepondera à qualificadora como determinante do crime, da personalidade e da 

reincidência, como trazido por CAPEZ: 

 

No caso de homicídio qualificado-privilegiado, decorrente do 
concurso entre privilégio e qualificadoras objetivas, ficaria a dúvida 
sobre o caráter hediondo da infração penal. São objetivas as 
qualificadoras dos incs. III (meios empregados) e IV (modo de 
execução) do § 2º do art. 121. Somente elas são compatíveis com as 
circunstâncias subjetivas de privilégio. Reconhecida a figura híbrida 
do homicídio qualificado-privilegiado, fica afastada a qualificação de 
hediondo do homicídio qualificado, pois, no concurso entre as 
circunstâncias objetivas (qualificadoras que convivem com o 
privilégio) e as subjetivas (privilegiadoras), essas últimas serão 
preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, visto dizerem respeito 
aos motivos determinantes do crime.20  

 

Contudo, tal figura híbrida é ou não possível de uma rotulação de hediondez? Há 

entendimento na doutrina e na jurisprudência que a Lei dos Crimes Hediondos se refere tão-

                                                 
20 CAPEZ, Fernando, Direito penal: parte especial , 14 ed. São Paulo: Damásio, 2007, p. 28. 
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somente à figura típica do homicídio genuinamente qualificado, pois não podemos olvidar que 

o entendimento de “hediondo” significa algo repugnante, horrendo e repulsivo, assim como 

caracterizar e qualificar como hediondo um homicídio onde um pai, por embosca 

(qualificadora objetiva), mata estuprador de sua filha (privilegiadora subjetiva) tão- logo 

quanto possível. Assim defende MIRABETE: 

 

A classificação não alcança, porém, o homicídio qualificado 
privilegiado, para quem admite tal classificação. Isto porque não se 
pode ter por “hediondo” um crime cometido nas circunstâncias 
subjetivas mencionadas no § 1º do art. 121. Há verdadeira 
incompatibilidade entre hediondez e relevante valor social ou moral e 
quem pratica o crime por violenta emoção logo após injusta 
provocação da vítima não está agindo com aquele desvalor necessário 
para que se configure aquela classificação. Não podendo haver 
contradição na lei, a classificação de hediondo não alcança os autores 
de homicídio privilegiado ainda que praticado numa das 
circunstâncias previstas no § 2º do art. 121 do CP.21 

 

Nesse mesmo sentido traz LEAL: 

 

Prevalece aqui a regra fundamental de hermenêutica jurídicopenal, no 
sentido de que as normas de natureza repressiva devem ser 
interpretadas de forma restritiva. E se a lei classifica tão-somente o 
homicídio qualificado como crime hediondo, não se pode estender o 
rótulo da hediondez à figura híbrida e contraditória do homicídio 
qualificado-privilegiado, cuja existência, a rigor, nem deveria 
freqüentar a preocupação da dogmática jurídicopenal.22 

 

Portanto, é pacífico que tal figura híbrida não se configura como crime hediondo em 

nosso ordenamento jurídico penal.  

 

2.3.2. Estupro e Estupro de Vulnerável 

A Lei 12.015 de 2009 capitulou nova rubrica para os crimes sexuais alterando o 

Código Penal de 1940 e, por conseguinte, a Lei 8.072/90 Lei dos Crimes Hediondos. O título 

                                                 
21 MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de direito penal, v. 2, 25.ed. ver. E atual. Até 31 de dezembro de 2006., 
São Paulo: Atlas, 2008, p. 44. 
22 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 112-113. 
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VI do Código Penal que dispunha "dos crimes contra os costumes” agora vem com a rubrica 

“dos crimes contra a dignidade sexual”, dispondo que o que preponderou no novo 

ordenamento foi a dignidade da pessoa humana e sua liberdade sexual e não mais os costumes 

morais da sociedade, deixando claro que o foco era a repulsa a esse tipo de conduta ilícita e 

não a efetiva preocupação tutelar do bem jurídico maior, a liberdade sexual. 

A principal mudança da referida lei foi a unificação dos crimes de estupro (crime 

próprio, onde só era cometido contra mulheres) e de atentado violento ao pudor (crime que 

abarcava todos os atos libidinosos que não a conjunção carnal por cópula vaginal), resultando 

em um único preceito, assim trazido pelo Código Penal: 

 

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência 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. (Redação 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: 
(Incluído 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) 
 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009).23 
 

 

Portanto, a partir da promulgação da referida lei, tratou o legislador de classificar o 

estupro, como um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, sendo o sujeito 

passivo, por seu turno, que era somente mulher no antigo estupro, engloba agora tanto 

mulheres quanto homens. 

                                                 
23 BRASIL, Decreto-Lei N. 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940, e retificado em 3 de janeiro de 1941, Brasília. 
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Procurou também o novo tipo penal abarcar já no próprio articulado as qualificadoras 

que outrora eram previstas no art. 223 e seu parágrafo único do CP, o qual dependia de 

combinação penal e que doravante são qualificadoras previstas para a figura típica. 

Destarte, importante é ressaltar que para a ocorrência de estupro é irrelevante a 

qualidade de vida da vítima, o que nem sempre foi assim considerado, como demonstra 

NUCCI: 

 

(...) em relação ao sujeito passivo, deve-se considerar qualquer mulher 
– honesta ou desonesta, recatada ou promíscua, virgem ou não, casada 
ou solteira, velha ou moça, embora nem sempre tenha sido assim. O 
Código Penal de 1830 fazia distinção entre o estupro cometido contra 
“mulher honesta” e a violência sexual praticada contra prostituta. 
Enquanto no primeiro caso era aplicável pena de prisão de três a doze 
anos, no segundo era cominada sanção consideravelmente mais 
branda, de um mês a dois anos (art. 222). No Código Penal de 1890, 
manteve o legislador a discriminação, mencionando que o estupro 
havia de ter como sujeito passivo mulher honesta, ainda que não fosse 
virgem. A pena era de um a seis anos. Se fosse praticado com mulher 
“pública” ou prostituta, a pena seria de seis meses a dois anos 
(art.268). Atualmente, conclui o autor, tanto faz ser a mulher honesta 
ou não – aliás, o mínimo que se espera de uma lei justa.24 

 

Tratou, também, a nova lei de inaugurar uma figura penal em tipo autônomo, em 

substituição a antiga presunção de violência derivada da combinação dos arts. 213 e 214 com 

o art. 224 todos do CP, criando o art. 217-A sob a rubrica de “estupro de vulnerável”: 

 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro 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 mental, 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) 

                                                 
24 NUCCI, Guilherme Souza, Crime de estupro sob o prisma da Lei 12.015/2009 (arts. 213 e 217-a do CP), 
Revista dos Tribunais, ano 99, volume 902, dezembro 2010, São Paulo: RT, 2010, p. 399. 



52 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 3 – nº 1 - 2012 

 

 

 
§ 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)25 

 

Portanto a Lei 12.015/2009 acabou com uma importante celeuma entre doutrinadores e 

jurisprudência que não restavam pacíficos no entendimento sobre a hediondez do crime de 

estupro e atentado violento ao pudor. Tal dúvida pairava no sentido de que parte da doutrina e 

da jurisprudência considerava que tais figuras penais, trazidas no código penal e na Le i de 

Crimes hediondos, somente eram consideradas como hediondas se fossem cometidos apenas 

em sua forma qualificada, ou seja, com o resultado de lesão corporal grave ou morte, tudo por 

conta de uma interpretação literal da partícula conjuntiva “e” nos incisos V e VI da lei 

8.072/90: 

 

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: (Redação dada pela Lei nº 
8.930, de 6.9.1994) 
(...) 
V - estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput e 
parágrafo único); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994) o 
grifo é nosso 
VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 
223, caput e parágrafo único); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 
6.9.1994) o grifo é nosso 26 

 

                                                 
25 BRASIL, Decreto-Lei N. 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940, e retificado em 3 de janeiro de 1941, Brasília. 
26 BRASIL, Lei N. 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos crimes hediondos . Diário Oficial da União, de 26 de 
julho de 1990, Brasília. 
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Já para outra parte da doutrina e da jurisprudência o entendimento é no sentido que o 

que pretendeu o legislador na confecção da referida lei foi dizer que há o crime hediondo em 

suas formas simples “e” qua lificadas. Contudo diante da nova tipificação definida na lei 

12.015/2009 tal celeuma resta pacificada, haja vista que as qualificadoras já incorporam o 

próprio tipo penal, como bem salienta NUCCI: 

 

A Lei 12.015/2009 mostra-se salutar também neste aspecto, 
estabelecendo, de forma clara, que são considerados hediondos o 
estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º) e o estupro de vulnerável (art. 
217-A, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º). Pouco importa, assim, se forem ou 
não qualificados, serão enquadrados como crimes hediondos.27 

 

Porém a novatio legis tratou de trazer outra discussão: o tipo penal previsto no artigo 

213 do CP e art. 1º, inc. V da Lei 8.072/90 é um tipo misto alternativo ou tipo misto 

cumulativo? 

Uma corrente doutrinária defende que se trata de tipo cumulativo, onde o mesmo 

agente que pratica conjunção carnal com a vítima e ainda outros atos libidinosos concorre em 

concurso material, tendo assim sua pena exasperada. Dentre esta corrente está Vicente Greco 

Filho que assim entende: 

 

Se, durante o cativeiro, houve mais de uma vez a conjunção carnal, 
pode estar caracterizado o crime continuado entre essas condutas; se, 
além da conjunção carnal houve outro ato libidinoso, como os citados, 
coito anal, penetração de objetos, etc., cada um desses caracteriza 
crime diferente, cuja pena será cumulativamente aplicada ao bloco 
formado pelas conjunções carnais. A situação em face do atual art. 
213 é a mesma do que na vigência dos antigos 213 e 214, ou seja, a 
cumulação de crimes e penas se afere da mesma maneira, se entre eles 
há, ou não, relação de causalidade ou consequencialidade. Não é 
porque os tipos agora estão fundidos formalmente em um único artigo 
que a situação mudou. O que o estupro mediante conjunção carnal 
absorve é o ato libidinoso em progressão àquela e não o ato libidinoso 
autônomo e independente dela, como no exemplo referido. 
Não houve, pois, abolitio criminis, ou a instituição de crime único 
quando as condutas são diversas. Em outras palavras, nada mudou 

                                                 
27 NUCCI, Guilherme Souza, Crime de estupro sob o prisma da Lei 12.015/2009 (arts. 213 e 217-a do CP), 
Revista dos Tribunais, ano 99, volume 902, dezembro 2010, São Paulo: RT, 2010, p. 410. 
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para beneficiar o condenado cuja situação de fato levou à condenação 
pelo art. 213 e art. 214 cumulativamente; agora, seria condenado, 
também, cumulativamente à primeira parte do art. 213 e à segunda 
parte do mesmo artigo. 
Por todos esses argumentos e em respeito ao espírito da lei e à 
dignidade da pessoa humana, essa é a única interpretação possível, eis 
que, inclusive, respeita a proporcionalidade. Não teria cabimento 
aplicar-se a pena de um único estupro isolado se o fato implicou na 
prática de mais de um e de mais de uma de suas modalidades, a 
conjunção carnal e outros atos libidinosos autônomos.28 

 

Contudo ganha força a corrente que defende que o tipo penal trata-se de um misto 

alternativo, pois se na mesma situação fática o agente cometer algumas das condutas previstas 

no atual art. 213 estará ele em continuidade delitiva, ou seja, não estará praticando crime de 

espécies distintas. A solução encontrada por esta corrente é que deve, o magistrado, realizar a 

exasperação da pena  referente à conduta entre as penas mínima e máxima culminada, como 

observado por NUCCI: 

 

Assim, se o agente, no mesmo contexto fático e contra a mesma 
vítima, praticar sexo oral, conjunção carnal e coito anal, responderá 
por um só crime. Caberá ao magistrado, analisando o caso concreto, 
romper a “política da pena mínima” e elevar o montante da 
reprimenda.29  

 

O mesmo entendimento traz Rogério Greco: 

 

Anteriormente à edição da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que 
revogou o delito de atentado violento ao pudor, tipificado no art. 214 
do Código Penal, quando o agente, que tinha por finalidade levar a 
efeito a conjunção carnal com a vítima, viesse, também, a praticar 
outros atos libidinosos, a exemplo do sexo anal e da felação, deveria 
responder por ambas infrações penais, aplicando-se a regra do 
concurso de crimes.  
Hoje, após a referida modificação, nessa hipótese, a lei veio a 
beneficiar o agente, razão pela qual se, durante a prática violenta do 
ato sexual, o agente, além da penetração vaginal, vier a também fazer 

                                                 
28 GRECO FILHO, Vicente, Uma interpretação de duvidosa dignidade. Escola Paulista da Magistratura. 
Disponível em: http://www.epm.sp.gov.br/Internas/ArtigosView.aspx?ID=2859. Acesso em: 14/02/2011. 
29 NUCCI, Guilherme Souza, Crime de estupro sob o prisma da Lei 12.015/2009 (arts. 213 e 217-a do CP), 
Revista dos Tribunais, ano 99, volume 902, dezemb ro 2010, São Paulo: RT, 2010, p. 406. 
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sexo anal com a vítima, os fatos deverão ser entendidos como crime 
único, haja vista que os comportamentos se encontram previstos na 
mesma figura típica, devendo ser entendida a infração penal como de 
ação múltipla, aplicando-se somente a pena cominada no art. 213 do 
Código Penal, por uma única vez, afastando, dessa forma, o concurso 
de crimes.30 

 

Quando tal corrente é adotada há uma novatio in mellum pejus, possibilitando a sua 

aplicação retroativa a trânsitos em julgado de condenados por concurso material de espécies. 

Outra questão polêmica da Lei 12.015/2009, com relação à Lei dos Crimes Hediondos 

está na nova figura penal criada, o art. 217-A, pois os artigos penais de estupro e atentado 

violento ao pudor quando combinadas com o art. 224 do CP configuravam a violência 

presumida absoluta, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF: 

 

HC 101456 / MG - MINAS GERAIS  
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. EROS GRAU 
Julgamento: 09/03/2010           Órgão Julgador: Segunda Turma 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO. 
1. Ambas as Turmas desta Corte pacificaram o entendimento de que a 
presunção de violência de que trata o artigo 224, alínea "a" do Código 
Penal é absoluta. 2. A violência presumida foi eliminada pela Lei n. 
12.015/2009. A simples conjunção carnal com menor de quatorze 
anos consubstancia crime de estupro. Não se há mais de perquirir se 
houve ou não violência. A lei consolidou de vez a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Ordem indeferida.31 
 
(HC 101456, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, 
julgado em 09/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-
04-2010 EMENT VOL-02399-06 PP-01183) 

 

Hodiernamente a doutrina defende que, apesar de procurar o legislador amparar 

crianças da mais tenra idade, afastando-as de situações que possam física e psicologicamente 

                                                 
30 GRECO, Rogério, Adendo Lei 12.015/2009 – Dos crimes contra a dignidade sexual. Disponível em: 
http://www.scribd.com/doc/19590114/ADENDO12015emenda. Acesso em: 14/02/2011. 
31 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 101456/MG. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000164953&base=baseAcordaos.  Acesso 
em: 14/02/2011. 
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marcá- las, a interpretação está fora da realidade social se considerada esta presunção como 

absoluta. Dentre seus defensores NUCCI: 

 

Cremos que o legislador, ao editar o dispositivo em análise, afastou-se 
novamente da realidade social, vez que ignorou não só a precocidade 
das crianças e adolescentes, com persistiu em utilizar um critério 
etário para definir aqueles que em hipótese alguma podem manter 
relações sexuais. Por tais razoes é que defendemos a relativização de 
sua vulnerabilidade.32 

 

Neste mesmo sentido é o importante voto do Ministro Celso Limonji: 

 

O paciente, incurso no artigo 213, combinado com o artigo 224, "a", 
ambos do Código Penal, foi condenado, em primeiro grau, à pena de 8 
anos e 7 meses de reclusão, acusado de prática de estupro mediante 
violência presumida contra menor com menos de 14 anos de idade. 
Em recurso da defesa, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a 
ele deu provimento, reduzindo a pena a 6 anos e 9 meses de reclusão, 
a ser cumprida integralmente no regime fechado, considerado o 
caráter de hediondez desse delito, ainda que na forma de violência 
presumida. (...) Não discuto se tais relações sexuais ocorreram em 23 
de novembro ou 23 de dezembro. Se elas ocorreram em 23 de 
dezembro, a adolescente contaria já com 14 anos de idade e o fato não 
seria típico. Mas, seja: consideramos que o contato sexual ocorreu em 
23 de novembro e a menor contava 13 anos e onze meses de idade. 
(...) O ato foi consentido e aqui é que se enfrenta o maior problema: a 
lei penal não atribui validade ao consentimento de menor de 14 anos 
de idade para a prática de relações sexuais ou de atos libidinosos. Em 
outras palavras, presume-se a violência contra menores com menos de 
14 anos de idade. (...) Em primeiro lugar, faz-se necessário relembrar 
que o Direito não deve ser estático, mas, por força das vertiginosas 
transformações sociais, nem sempre consegue acompanhá-las. Por 
isso, o Direito erige-se tantas vezes em óbice ao desenvolvimento da 
sociedade. (...) Parece claro que, quando se interpreta um Código 
Penal nascido em 1940, portanto, com 69 anos de idade, é preciso 
adequá- lo à realidade de hoje, levando em conta os valores da 
atualidade, para que as decisões sejam mais  justas. O outro aspecto 
que merece destaque se prende a que, para a boa interpretação da lei, é 
necessário levar-se em consideração todo o arcabouço normativo, todo 
o ordenamento jurídico do País. A interpretação da lei não prescinde 

                                                 
32 NUCCI, Guilherme Souza, Crime de estupro sob o prisma da Lei 12.015/2009 (arts. 213 e 217-a do CP), 
Revista dos Tribunais, ano 99, volume 902, dezembro 2010, São Paulo: RT, 2010, p. 413. 
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do conhecimento de todos os ramos do Direito. Uma visão abrangente 
desse arcabouço facilita - e muito - o entendimento e a interpretação 
da lei. Assim, em tal linha de raciocínio, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente precisa ser analisado, para enfrentar a questão posta 
nestes autos, a de se saber se o estupro e o atentado violento ao pudor 
por violência presumida se qualificam como crimes e, mais, como 
crimes hediondos. É necessário levar em conta o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, porque, pelo artigo 2° desse Estatuto, o menor é 
considerado adolescente dos 12 aos 18 anos de idade, podendo até 
sofrer medidas socioeducativas. (...) Imagine-se a hipótese de um 
jovem de 18 anos de idade que beije lascivamente sua namorada de 13 
anos ou que com ela pratique alguns atos libidinosos não dos mais 
íntimos. Pela presunção de violência que o Código Penal de 1940 
estabelece, pois a menor de 14 anos não dispõe de vontade válida, será 
esse jovem condenado a no mínimo 6 anos de reclusão! E o Código, 
ao presumir a violência por não dispor a vítima de vontade válida, está 
equiparando essa adolescente a uma pessoa portadora de alienação 
mental, o que, convenhamos, não é razoável. Isto, em pleno século 
XXI! (...) E, efetivamente, não se pode admitir no ordenamento 
jurídico uma contradição tão manifesta, a de punir o adolescente de 12 
anos de idade, por ato infracional, e aí válida sua vontade, e considerá-
lo incapaz, tal como um alienado mental, quando pratique ato 
libidinoso ou conjunção carnal. Isto, quando já se sabe que o 
adolescente de hoje recebe muito mais informações sobre sexo do que 
o adolescente da década de 1940... A interpretação da lei exige, de tal 
arte, coerência, harmonização das disposições legais, evitando 
interpretações que se contraponham. (...) Aliás, fico com a sensação 
de que a menina de 14 anos de idade, à época do nascimento do 
Código Penal não era mais instruída sobre temas sexuais, do que a 
menina de 12 anos de hoje... Todavia, sempre atento aos princípios 
constitucionais, garantidores da liberdade individual, e preocupado 
sempre com inversões, em que a lei ordinária se sobreponha à 
Constituição Federal, e, em especial, não havendo previsão legal 
expressa de que estupro e atentado violento ao pudor, por violência 
ficta, se qualifiquem como delitos hediondos, meu voto é pela 
concessão da ordem para desconstituir a decisão que condenou o 
paciente como incurso nas penas do artigo  213, absolvendo-o sob o 
fundamento de que os fatos a ele imputados não configuram, na 
espécie destes autos, crime de estupro com violência presumida.33 

 

                                                 
33 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, VOTO DO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS HC 88664/GO. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=5687338&sReg=200701876874&sData=20090
908&sTipo=64&formato=PDF. Acesso em: 15/02/2011. 
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O que a mesma corrente também questiona é que se o adolescente (dos 12 anos aos 18 

anos incompletos), assim considerado pela Lei 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, pode sofrer medidas socioeducativas como reprimenda de atos infracionais por ele 

cometido a fim de que tome consciência de sua conduta ilícita, é considerado absolutamente 

vulnerável, não possuindo discernimento necessário para condutas sexuais. Assim defende a 

corrente que deve, caso a caso, verificar-se todas as circunstâncias objetivas e subjetivas 

(inclusive da “vitima”) da situação fática, antes de taxá- lo como conduta hedionda. 

Há claros sinais do legislador ordinário sobre a intencionalidade de relativização da 

vulnerabilidade quando no § 1º, do art. 217-A do CP, aparece com a expressão “... por 

enfermidade ou doença mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato...” 

em substituição à expressão “é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta 

circunstância.”, contida no extinto artigo 224, alínea b. 

Outrossim, a nova lei 12.015/2009 procurou, como já salientado, tutelar a dignidade da 

pessoa humana em primeiro lugar, assim na alteração dos inciso VI do artigo 1º da LCH, o 

legislador permitiu que haja uma real integração ao convívio social dos deficientes mentais,  

tornando-os relativamente vulneráveis, como nos demonstra NUCCI: 

 

Parece-nos, pois, que a depender da deficiência mental do individuo, é 
perfeitamente possível seu consentimento válido para a prática de ato 
sexual, sendo tal aspecto, inclusive, de grande importância para a sua 
integridade psíquica. Nessa linha, é ilógico considerar um deficiente 
mental como vítima certa de crime de estupro de vulnerável, eis que 
equivale a negar a existência de seu desejo sexual, o que 
cientificamente não procede. Conclui-se, mais uma vez, ser a 
vulnerabilidade dos enfermos e deficientes mentais relativa, impondo-
se ao julgador a análise do caso concreto.34 

 

Portanto a lei 12.015/2009 por um lado veio acabar com algumas discussões 

doutrinárias, por outro trouxe a tona novas celeumas sobre a hediondez ou não de certas 

condutas. 

 

2.3.3. Latrocínio  
                                                 

34 NUCCI, Guilherme Souza, Crime de estupro sob o prisma da Lei 12.015/2009 (arts. 213 e 217-a do CP), 
Revista dos Tribunais, ano 99, volume 902, dezemb ro 2010, São Paulo: RT, 2010, p. 416. 
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Latrocínio é um dos crimes que se encontram nos crimes contra o patrimônio 

encontrado no Código Penal, Título II da parte especial no artigo 157 como exposto: 

 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê- la, 
por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 
 
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 
 
(...) 
 
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, 
de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão 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 25.7.90.35 

 

Trata-se de um crime complexo, pois ofende dois objetos jurídicos distintos: o 

patrimônio e a vida, que não necessariamente tenha que ser a vida do titular do bem 

patrimonial. Contudo para configurar o latrocínio como crime hediondo exige-se a 

qualificação do resultado morte, podendo este ser: latrocínio próprio quando a morte ou sua 

tentativa for causada antes ou durante a subtração da coisa alheia, ou latrocínio impróprio 

quando for a morte ou sua tentativa praticada após a subtração da coisa alheia ou ainda para 

assegurar a impunidade ou detenção da coisa. 

É um crime comum podendo ser realizado por qualquer agente; o sujeito passivo pode 

tanto ser o proprietário da coisa como o seu possuidor; o tipo subjetivo é o dolo genérico de 

“subtrair a coisa alheia” e o dolo específico “para si ou para outrem”, porém o resultado morte 

não depende de dolo, admitindo sua forma preterdolosa; crime comissivo ou omissivo; 

plurisubsistente; plurisubjetivo. Como crime hediondo é punido em sua forma tentada e 

consumada. 

A grande discussão que a Lei dos Crimes Hediondos trouxe foi no sentido de que esta 

lei inaugura a nomem júris Latrocínio, pois tanto a figura típica com resultado qualificado 

pela lesão corporal grave como pela morte são rotulados pela doutrina e pela jurisprudência, o 

                                                 
35 BRASIL, Decreto-Lei N. 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940, e retificado em 3 de janeiro de 1941, Brasília. 
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que não acontece na figura hedionda trazida pela lei 8.072/90 que o considera somente em sua 

forma qualificada pela morte. Assim traz MONTEIRO: 

 

Como se vê, esta lei começou inovando, pois no Código Penal o crime 
do art. 157, § 3º, não reproduz a rubrica “latrocínio”, como faz nos 
demais artigos, quando dá o nome ao crime que tipifica no dispositivo 
numerado. É que o conceito de latrocínio abrange o de roubo 
qualificado com o resultado de lesões corporais de natureza grave, e 
não somente do qual resulta a morte. De qualquer forma, 
convencionou-se chamar latrocínio apenas a última figura; daí a 
expressão utilizada pela lei, in fine.36 

 

Outra crítica importante à LCH trazida pela doutrina está no sentido da exacerbação da 

pena mínima cominada que passou de 15 para 20 anos de reclusão, mantendo a pena máxima, 

caracterizando assim uma desarmonia trazida pela lógica legislativa do legislador ordinário, 

sendo tais penas (mínimas e máximas) desproporcionais e também havendo desproporção 

dentre os demais crimes hediondos, como bem salientado por FRANCO: 

 

Atribuir à atabalhoada Lei 8.072/90 tal requinte de tecnicidade é, sem 
dúvida, fechar os olhos aos desconcertos e desarmonias a que deu 
origem. Cominar, no mínimo legal, a pena de extorsão mediante 
seqüestro de que resultou morte o dobro da pena mínima prevista para 
o homicídio qualificado; equiparar, do ponto de vista punitivo, o 
estupro ao atentado violento ao pudor; prescrever, na pauta penal 
mínima, para o estupro e atentado violento ao pudor sanção punitiva 
superior à do homicídio simples; permitir que a quantidade menor de 
pena, no tipo básico da extorsão mediante seqüestro (oito anos), seja 
quatro vezes superior a quantidade fixada para a lesão corporal 
gravíssima que resultou, para a vítima, perda ou inutilização de 
membro, sentido ou função, são exemplos aberrantes da total ausência 
de sensatez, de prudência, de moderação, de estabilidade mental e 
emocional de um diploma legal. Custa crer, diante desse quadro de 
disparates, que o legislador tivesse agravado o preceito sancionatório 
do § 3º do art. 157 para indicar, com isso, que o resultado só teria 
cabimento se fosse doloso... A agravação punitiva não obedeceu a 

                                                 
36 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos. 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 33. 
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nenhum critério de lógica ou de técnica legislativa, não se podendo, 
portanto, dela retirar nenhuma racional conclusão.37  

 

Importante se faz salientar se, sobre o resultado morte, houve ou não a intenção deste 

resultado no tipo subjetivo da conduta delituosa. Parte da doutrina entende que quis o 

legislador ordinário, pela sua técnica legislativa, exasperar a pena mínima para justamente 

penalizar a hediondez do crime cometido de forma dolosa pela agente. Assim entende Luiz 

Vicente Cernicchiaro, citado por FRANCO: 

 

O crime hediondo, consoante o rol da nova lei, reúne infrações que 
geram repulsa, indignação. A culpabilidade (reprovabilidade do 
agente) é acentuada, extraordinária. O roubo (art. 157, caput) não foi 
incluído na relação da Lei 8.072/90. A sistemática do Código Penal, 
considerando o crime doloso e o crime culposo, reage severamente 
quanto ao primeiro. Desnecessário explicar a razão. Em sendo assim, 
não se concebe crime hediondo culposo. O agente orienta a conduta 
para o resultado proibido. Nessa linha, no quadrante da hediondez, é 
evidente, não se concebe o resultado morte, senão dolosamente 
causado. Esse entendimento dará coerência, justificando, com 
argumentos irrespondíveis, a severidade da lei. 38 

 

Contudo outra parte da doutrina entende que a nomem júris não tem o condão de 

modificar o tipo subjetivo encontrado na figura típica do art. 157, §3º do CP, o qual admite a 

figura típica tanto em suas formas dolosa e preterdolosa, como defende FRANCO: 

 

A estrutura do §3º do art. 157 do Código Penal tem a mesma textura 
dos tipos dos arts. 158, §2º, e 159, §3º, do Estatuto Punitivo, e 
ninguém põe em dúvida de que se trata de um crime qualificado pelo 
resultado, ou seja, a ação iniciou-se com dolo e findou-se, 
culposamente, porque a morte não se achava incluída na vontade, no 
propósito criminoso do agente. Pouco importa se a lei dos Crimes 
Hediondos teve a pretensão de punir com maior severidade o resultado 
“morte”, de caráter doloso: não poderia, por certo, alcançar esse 
objetivo, com o mero acréscimo, de uma denominação jurídica à 
figura criminosa do §3º do art. 157 do Código Penal. Teria sido mais 

                                                 
37 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 361. Comentários realizados antes da entrada em vigor da lei 12.015/2009 que extirpou a figura típica 
do atentado violento ao pudor. 
38 Id., Ibidem, p. 359-360. 
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adequado desdobrar hipóteses, distinguindo, no roubo, o resultado 
“morte” doloso e o resultado “morte” culposo.39 

  

Por fim, outra controvérsia se refere à aplicação da pena referida ao latrocínio com o 

acréscimo previsto no artigo 9º da LCH que prevê a combinação com o artigo 224 do CP, o 

que acarretaria uma coincidência entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal o 

que segundo NUCCI, estaria por afrontar o princípio constitucional da individualização da 

pena: 

 

A Lei dos Crimes Hediondos estabeleceu, no referido art. 9º, que a 
pena de latrocínio deve ser acrescida da metade, respeitando o limite 
superior de 30 anos, se a vítima estiver em qualquer das hipóteses do 
art. 224 do Código Penal (pessoas menores de 14 anos de idade, 
alienadas ou débeis mentais e que não podem opor resistência por 
qualquer motivo). Chega-se, pois, ao absurdo de a pena mínima 
coincidir com a máxima. Assim, praticar latrocínio contra menor de 
14 anos levaria o juiz fixar a pena mínima de 30 anos (20 anos + 
metade), que é também o máximo permitido (30 anos). Há uma nítida 
lesão ao princípio constitucional da individualização da pena, embora 
tenha a Constituição especificado, no art. 5º, inciso XLVI, que esse 
processo seria feito conforme a lei. Esta, por seu turno, conforme 
atualmente nos parece, não pode estabelecer uma coincidência entre o 
mínimo e o máximo da pena em abstrato em hipótese nenhuma. Logo 
é preceito inconstitucional.40 

 

Para esta figura penal a ação penal é pública incondicionada. Por se tratar de um crime 

contra o patrimônio a competência de julgamento é do juízo singular e não do Tribunal do 

Júri e, pela figura hedionda ser uma situação gravosa, não há retroação da figura para os 

crimes cometidos antes da entrada em vigor da referida Lei, com alteração dada pela Lei 

8.930/94. 

 

2.3.4. Extorsão Qualificada pela Morte  

O crime de extorsão está assim compreendido em seu caput do CP:  

                                                 
39 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 360. 
40 NUCCI, Guilherme Souza, Código penal comentado. versão compacta, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 660. 
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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.41 

 

Contudo somente sua forma qualificada pelo resultado morte foi considerada 

hedionda, trazida pela redação da Lei 8.930/94 que exasperou a pena mínima para 20 anos de 

reclusão, mantendo a máxima em 30 anos, apesar da grave omissão do legislador no art. 6º da 

Lei 8.072/90, o que pode ser qualificada pela equiparação ao § 3º do art. 157 do CP. 

A figura típica tem por tipo objetivo constranger, obrigar, coagir, forçar, condutas 

essas praticadas com violência ou grave ameaça. O tipo subjetivo é o dolo específico com a 

finalidade de obter “para si ou para outrem indevida vantagem econômica” (condição 

necessária). 

Mais uma vez se trata de figura qualificada pelo resultado morte, o qual tratou o 

legislador como conduta hedionda, dando um caráter repulsivo, pois além de obter uma 

vantagem econômica indevida, lesando o patrimônio do agente passivo, atenta também contra 

um bem maior que é a vida. 

As críticas a tal figura na LCH são as mesmas referentes ao crime de Latrocínio no 

tocante às penas mínimas e máximas quando combinadas com o art. 224 do CP no tocante à 

inconstitucionalidade sobre a individualização da pena. 

A ação penal é pública incondicionada e a competência é do juízo singular e não do 

Tribunal do Júri. 

 

2.3.5. Extorsão Mediante Seqüestro 

Neste tipo pena l tutela-se também o patrimônio, já que a finalidade do agente ativo é a 

obtenção de vantagem, contudo cuida também da privação da liberdade, sofrida pela vítima na 

persecução desta vantagem querida pelo sujeito ativo. Trata-se de um crime complexo, 

formado pela união de dois crimes: extorsão e seqüestro ou cárcere privado, porém deste se 

difere, pois o objetivo da extorsão é obter qualquer vantagem. 

                                                 
41 BRASIL, Decreto-Lei N. 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940, e retificado em 3 de janeiro de 1941, Brasília. 
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O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que pratica qualquer dos elementos objetivos 

do tipo: seqüestrar, levar mensagem, vigiar refém, apanhar resgate, sendo um crime comum. 

O sujeito passivo pode ser tanto a pessoa que tem sua liberdade privada como aquela que tem 

prejuízo econômico. Já o tipo subjetivo é o dolo específico de contrair para si ou para outrem 

qualquer vantagem.  

Há uma celeuma estabelecida sob a necessidade de ser a vantagem econômica ou não, 

DAMÁSIO, por seu turno, traz que o legislador pretendeu uma coisa, porém definiu outra no 

tipo penal, como segue: 

 

Se exigirmos que a vantagem seja econômica e indevida, como ocorre 
na extorsão, não estaremos diante da tipicidade do fato, uma vez que o 
CP fala em “qualquer vantagem”, não a especificando. Que “qualquer 
vantagem” é esta que precisa ser econômica ou indevida? Assim, se o 
sujeito pretende apenas seqüestrar ou encarar a vítima, sem qualquer 
finalidade ulterior que não a privação de sua liberdade, responde por 
crime de seqüestro ou cárcere privado (art. 148). Se, entretanto agir 
com a finalidade de produção de resultado ulterior, econômico ou não, 
devido ou não, responderá por extorsão mediante seqüestro. É claro 
que esta não foi a vontade do legislador, que desejou que a vantagem 
fosse indevida e econômica.42 

 

MIRABETE, por sua vez, assim entende: 

 

Deve a conduta visar uma vantagem econômica, um proveito 
patrimonial que não se limita à entrega de coisas, mas que possam 
traduzir um acréscimo ao patrimônio do agente, ou lesão ao do 
ofendido. Também deve ser vantagem indevida, pois, se houver o 
constrangimento visando a uma vantagem que o agente considera 
legítima, estará caracterizado o crime de exercício arbitrário das 
próprias razões (art. 345).43 

 

Trata-se de um crime formal, que não depende de um resultado naturalístico, contudo 

admite a forma tentada. É um crime permanente, que se prolonga no tempo enquanto durar o 

cárcere ou privação da liberdade, podendo os agentes ser presos em flagrante todo o tempo. 

                                                 
42 JESUS, Damásio Evangelista de, Homicídio, crime hediondo e júri, Revista dos Tribunais, Ano 84, volume 
716,junho de 1995, São Paulo: RT, 1995, p. 378. 
43 MIRABETE, Julio Fabbrini, Código penal interpretado. 6.ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 1457. 
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A LCH considera hedionda todas as formas tanto a simples como a formas 

qualificadas, as quais tiveram suas penas asseveradas pela referida lei. O tipo penal sempre foi 

considerado pela política penal como a mais grave, dada a sua sanção já mais severa em 

relação aos outros tipos penais e, com a Lei 8.072/90, houve uma exacerbação ainda maior, 

principalmente em sua forma qualificada pelo resultado morte. Assim passou a pena mínima 

para 24 anos de reclusão e se combinada com o art. 224 do CP tem, novamente, as penas 

mínimas e máximas igualmente cominadas em 30 anos de reclusão, tendo novamente a 

atenção das críticas doutrinárias no tocante à individualização da pena. 

Já abordamos anteriormente, sobre as críticas a cerca da criação da Lei dos Crimes 

Hediondos que, no afã de frear uma onda de crimes que acometiam camadas sociais mais 

elevadas, levada pelo clamor da sociedade influenciada pelos meios de comunicação, deu 

ênfase justamente aos crimes que mais atingiam os setores dominantes. Assim traz FRANCO: 

 

O exagero punitivo é flagrante, denotando o inequívoco objetivo 
ideológico de dar proteção especial aos segmentos mais afortunados 
da sociedade brasileira. Basta, para tanto, que se faça um confronto 
entre as margens penais destinadas as figuras criminosas como as do 
homicídio e da extorsão, sem seqüestro.44 

  

E continua sua crítica em uma comparação entre a vida e o patrimônio: 

 

Basta, no entanto, que à vida ou à liberdade se junte a defesa do 
patrimônio, para que a complacência cesse e, em seu lugar, se instale 
uma resposta punitiva desproporcionada. (...) A ofensa patrimonial foi 
suficiente para tornar a vida humana mais valiosa, ou melhor, a vida 
de quem tem patrimônio tem um significado digno de maior 
respeito...45  

 

Crítica bastante contundente diz respeito ao preceito sancionatório à pena de multa 

pecuniária que era prevista pelo Código Penal e foi retirada pelo legislador, talvez por 

esquecimento, o que favoreceu paradoxalmente o autor do referido tipo penal, dando margem, 

como lei penal mais favorável, a retroagir nos casos já julgados, como bem salienta LEAL: 

                                                 
44 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 333. 
45 Id., Ibidem, p. 333. 



66 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 3 – nº 1 - 2012 

 

 

 

Ao majorar a pena prevista para o crime de extorsão mediante 
seqüestro em todas suas formas, o legislador de 90 acabou omitindo a 
sanção pecuniária. Não há dúvida de que a omissão decorreu de 
esquecimento do legislador, e é lamentável, porque, mais uma vez, foi 
quebrada a sistemática do CP, principalmente em relação a um crime 
marcado pela ganância de obter vultosa importância em dinheiro, o 
que justificaria ainda mais a aplicação cumulativa da pena 
pecuniária.46 

 

Mais uma vez nossos legisladores ordinários cometeram falhas nas técnicas 

legislativas na produção da Lei dos Crimes Hediondos e em seus diplomas alteradores. 

 

2.3.6. Epidemia com Resultado Morte  

Até o momento foram abordados os crimes hediondos contra a vida, a liberdade sexual 

e o patrimônio, mas tratou o legislador de abordar também a proteção a alguns bens 

denominados coletivos ou difusos, previstos como importantes bens tutelados na Constituição 

Federal. Desta forma o tipo penal previsto no artigo 267 do CP tratou de assegurar, em um 

crime de exposição ao perigo, a incolumidade pública: Art. 267 - Causar epidemia, mediante 

a propagação de germes patogênicos, com definição doutrinária pacífica sobre o 

entendimento de epidemia e germes, como exposto por NUCCI: 

 

Epidemia significa uma doença que acomete, em curto espaço de 
tempo e em determinado lugar, várias pessoas. Diferencia, 
corretamente, a doutrina epidemia da endemia (enfermidade que 
existe, com freqüência, em determinado lugar, atingindo número 
indeterminado de pessoas) e da pandemia (doença de caráter 
epidêmico que abrange várias regiões ao mesmo tempo). Germes 
patogênicos: são os microorganismos capazes de gerar doenças, como 
os vírus e as bactérias, dentre outros.47  

 

Segundo MIRABETE, o objeto jurídico do tipo é a saúde pública. Seu tipo objetivo é 

a conduta típica de fazer propagar germes patogênicos causando epidemia, por sua vez, o tipo 

                                                 
46 LEAL, João José, Crimes hediondos.  2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 133. 
47 NUCCI, Guilherme Souza, Código penal comentado. versão compacta, São Paulo: Revis ta dos Tribunais, 
2009, p. 916. 



67 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 3 – nº 1 - 2012 

 

 

subjetivo consiste na ação (ou omissão) de propagá- los, quer seja em sua forma dolosa, 

culposa ou preterdolosa.48 

Contudo, a LCH somente considerou como hedionda a forma qualificada pelo 

resultado morte, exacerbando as penas mínimas e máximas ao dobro da prevista em sua forma 

simples, o qual também teve sua mínima alterada de 5 para 10 anos de reclusão. Assim a pena 

prevista no § 1º do art. 267 passou a ser de 20 a 30 anos de reclusão. 

Para MIRABETE, na forma qualificada do tipo penal, não há distinção sobre o tipo 

subjetivo se de forma dolosa ou preterdolosa, bastando o resultado morte: 

 

Prevê o artigo 267, § 1º, a aplicação da pena em dobro quando resulta 
morte. Não distingue a lei se, quanto ao evento letal, o agente assumiu 
o risco do resultado morte (crime doloso) ou obrou com culpa 
consciente quanto à morte (crime preterdoloso).49 

 

Porém para LEAL, este tipo deve ser apenas em sua forma preterdolosa, pois se a 

morte for desejada pelo agente deve este responder por homicídio qualificado como assim 

expõe: 

 

Esta modalidade preterdolosa está descrita no § 1º, do art. 267. 
Tratando-se de infração qualificada pelo resultado, é lógico que a ação 
de causar epidemia deve ser dolosa, mas o resultado morte não deve 
ser desejado pelo agente, sob pena de responder este pelo crime de 
homicídio qualificado. O que se exige é que o agente tenha previsto o 
resultado involuntário ou que, ao menos, este seja previsível, 
conforme a regra geral de culpabilidade prevista no art. 19, do CP. (...) 
Não exige a lei o animus necandi ou o animus laedendi, que 
caracteriza o tipo penal de homicídio doloso ou de lesão corporal 
dolosa, crimes estes que exigem dolo de dano efetivo. Assim, se o 
agente quis que o resultado morte (ou, prevendo-o assumiu o risco de 
produzi- lo), o crime será de homicídio qualificado.50 

 

Uma grande contradição trazida pela LCH é que para que a epidemia seja considerada 

hedionda deve haver o resultado morte, mesmo que de apenas uma pessoa. Contudo, se o 

                                                 
48 MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de direito penal, v. 3: Parte especial, arts. 235 a 361 do CP. 23.ed. 
ver. E atual. até 11 de março de 2009., São Paulo: Atlas, 2009, p. 97-98. 
49 Id., Ibidem, p. 99. 
50 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 161. 
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agente disseminar uma contaminação patogênica epidêmica que cause as pessoas apenas 

lesões corporais, ainda que graves, sem a ocorrência de nenhuma morte, sua conduta não será 

considerada hedionda, sendo punido com pena entre 10 e 15 anos de reclusão.  

 

2.3.7. Falsificação de Produto Terapêutico ou Medicinal 

Preocupada coma incolumidade pública, principalmente no quesito saúde pública, a lei 

8.072/90 – LCH trazia em seu texto original como hedionda a conduta típica de 

envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificada pela 

morte, com penas muito mais brandas que as atuais previstas. 

Em 1994, com as alterações trazidas pela Lei 8.930/94, tal figura deixou de constar do 

rol dos crimes hediondos não sendo tal conduta típica mais considerada hedionda, podendo 

retroagir para beneficiar os réus (primeira crítica doutrinária). 

Contudo, em 1998, novamente movido por grande comoção social, direcionada pelos 

acontecimentos e denúncias trazidas pelos meios manipuladores de comunicação, onde foram 

descobertas grandes quantidades de remédios falsificados em toda extensão brasileira, 

principalmente nos grandes centros. Diante dos fatos, novamente com grande açodamento 

peculiar do legislador ordinário foi editada a Lei 9.677/98, de 2 de julho de 1998, a qual deu 

nova classificação aos artigos 272 ao 277 do CP incluindo-os como hediondos e asseverando 

suas sanções penais. 

Pouco tempo depois, visando limitar as figuras classificadas como hedionda pela lei 

9.677/98 que foi fonte de inúmeras críticas, editou-se a Lei 9.695/98, em 20 de agosto de 

1998, restringindo à figura hedionda apenas os artigos 272 e 273 e seus parágrafos do CP, 

acrescendo assim o artigo 1º da LCH dos incisos VII-A  e VII-B.  

Porém o inciso VII-A da LCH foi vetado por prerrogativa presidencial, que descreveu 

em mensagem expositiva de motivos que tal preceito poderia ensejar às pequenas alterações 

nutricionais um caráter hediondo. Então por fim, a redação da referida lei inseriu ao artigo 1º 

da LCH a figura típica trazida pelo artigo 273 caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, do CP em seu 

inciso VII-B falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais, porém não sem críticas, como as declinadas por MONTEIRO: 

O que se viu até agora, com raras exceções, é que o governo age por 
impulso, sob a pressão dos acontecimentos. Foi assim na elaboração 
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da Lei n. 8.072/90, a dos Crimes Hediondos, na de n. 8.930/90, que 
tornou o homicídio crime hediondo, na da n. 9455/97, que definiu os 
crimes de tortura, e agora nas recentes Leis n. 9677, de 2 de julho de 
1998, e n. 9.695, de 20 de agosto de 1998. Essa forma de legislar leva 
aos absurdos, alguns dos quais apontamos neste capítulo, quase 
culminando em rotular hediondo um crime culposo! Parece que feita a 
lei, atendidos os reclamos da sociedade e da mídia, tudo está 
resolvido, até que novos acontecimentos provem o contrário, exigindo 
intervenção legislativa.51 

 

Outra crítica é a inserção de letras A e B nos parágrafos, resultado de uma técnica 

legislativa absurda nunca antes adotada na legislação brasileira. Contudo, dentre as críticas 

uma não se mostra pacífica dentre os doutrinadores, que é em relação ao § 1º-A do art. 273 do 

CP, o qual traz, entre o rol exemplificativo de equiparação de condutas ilícitas, a equiparação 

de cosméticos e saneantes à produtos terapêuticos ou medicinais. Assim entende FRANCO: 

 

Igualar cosméticos e saneantes a produtos destinados a fins 
terapêuticos ou medicinais é, sem margem de dúvida, equiparar 
produtos de importância desigual; é dar tratamento idêntico a coisas 
inteiramente diversas. Não se entende como a adulteração de um 
xampu ou a corrupção de uma água sanitária possam ser comparadas, 
do ponto de vista de cominação penal, coma falsificação de um 
antibiótico.52 

 

Já, por seu turno, em sentido contrário entende NUCCI: 

 

Há quem se insurja com a inclusão, neste tipo, dos cosméticos e 
saneantes, alegando ferir o princípio da proporcionalidade (...). Com 
isso não concordamos integralmente. Se exagero houve, foi na fixação 
da pena elevada, que varia de dez a quinze anos. Nesse ponto, sem 
dúvida, pode-se sustentar a falta de proporcionalidade entre a pena 
cominada e o possível resultado gerado pelo delito. No mais, é preciso 
verificar que um cosmético entra em contato direto com o organismo 
humano, tanto quanto um medicamento, de forma que os danos à 
saúde podem ser de igual monta, caso sejam adulterados ou 
falsificados. O mesmo se diga dos saneantes, que servem à 

                                                 
51 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos , 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 76. 
52 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 347. 
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higienização de muitos locais, como hospitais, clínicas e consultórios, 
ligando-se diretamente à questão de saúde. 53 

 

Trata-se de um crime comum; formal, onde na ocorrência do dano dá-se apenas seu 

exaurimento; comissivo e excepcionalmente omissivo; instantâneo; unisubjetivo; e 

plurisubsistente. Seu objeto jurídico é a saúde pública; seu elemento objetivo é falsificar, 

corromper, adulterar, além das equiparações das condutas importar, vender, expor à venda, 

distribuir ou entregar ao consumo; o elemento subjetivo é o dolo genérico, sem fim 

específico. 

Sua pena, asseverada pela Lei 9.677/98, tem as penas mínima e máxima cominadas 

entre 10 e 15 anos de reclusão respectivamente, tendo, sua forma qualificada pelo resultado 

morte, combinada com o artigo 285 do CP, o acréscimo de metade em caso de lesões 

corporais graves ou o dobro pelo resultado morte. 

 

2.3.8. Genocídio 

Ao longo da história o mundo foi palco de barbáries realizadas contra povos ou grupos 

que, por razões, étnicas, nacionais, religiosas, raciais ou culturais, afrontavam interesses dos 

detentores do poder estatal, tais como governantes, militares, grupos sociais dominantes 

(aristocratas). Contudo, e principalmente após a II Guerra Mundial, frente aos horrores nela 

cometidos, aclamou-se por um direito universal e uma justiça criminal supranacional capaz de 

banir e punir atos criminosos perversos e desprezíveis contra determinados grupos sociais. 

Assim em 9 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) 

aprovou por unanimidade a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de 

Genocídio, onde mais de cem países membros a ratificaram , dentre os quais o Brasil. 

Em 1956 foi promulgada em nosso ordenamento jurídico a Lei 2.889, de 1 de outubro, 

passando definir e a punir o crime de genocídio em nosso país. Em seu artigo 1º o legislador 

assim atribuiu: 

 

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo 
nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: 

                                                 
53 NUCCI, Guilherme Souza, Código penal comentado. versão compacta, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 930. 
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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; 
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do 
grupo; 
e) efetuar a transferência forçada de crianças 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;54 
 

 Contudo não houve uma criação de preceito sancionatório para os tipos considerados 

como práticas genocidas e sim uma equiparação aos tipos penais já existentes no Código 

Penal, mantendo assim suas cominações penais. As únicas previsões foram se houver 

associação criminosa para referia prática há uma sanção de metade da pena cominada para o 

delito previsto e se houver incitação desta prática também haverá uma pena de metade da 

pena imposta ao tipo previsto, no entanto se o crime for consumado a pena será a mesma do 

tipo. 

A Lei 8.072/90 em sua redação original já incluiu e rotulou o crime de genocídio como 

figura hedionda, não fazendo nenhum acréscimo sancionatório ao tipo penal, o que resultou, 

novamente, em críticas, dentre as quais a de LEAL: 

 

Se o objetivo da Lei 8.072/90 foi o de endurecer o sistema repressivo, 
cominando penas mais severas para os crimes hediondos, e esse é um 
fato indiscutível, constata-se que o legislador incorreu em contradição, 
pois majorou os limites mínimos das penas cominadas para quase 
todas as infrações assim rotuladas, mas não para o crime hediondo de 
genocídio.55 

 

                                                 
54 BRASIL, Lei N. 2.889, de 01 de outubro de 1956, Genocídio. Diário Oficial da União, de 02 de outubro de 
1956, Rio de Janeiro. 
55 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 179. 
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E acrescenta à crítica a comparação com outros tipos hediondos: 

 

(...) os autores de um latrocínio (art. 157, § 3º, 2ª parte do CP) ou de 
uma extorsão mediante seqüestro, com resultado morte (art. 159, § 3º), 
serão punidos, respectivamente, com as penas mínimas de 20 e 24 
anos de reclusão, enquanto o genocida que tenha cometido centenas 
de assassinatos, usando a destruição de determinado grupo étnico ou 
religioso, será punido com pena mínima de 12 anos; se tais atos, 
sempre perversos e cruéis, causarem lesões corporais gravíssimas, a 
pena mínima não passará de dois anos. Isto é um verdadeiro 
absurdo.56 

 

A objetividade jurídica tutela a vida de um grupo de pessoas, o tipo subjetivo é o dolo 

específico de eliminar, o tipo objetivo grupo de pessoas (nacional, étnico, racial, religioso), o 

sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porém, via de regra, são chefes políticos ou militares. 

Sujeito passivo é qualquer pessoa ligada necessariamente a determinado grupo protegido pela 

Convenção. Trata-se de um delito iuris gentium, comum, propriamente internacional, 

permanente, plurisubjetivo e pluriofensivo, contudo a LCH não tratou de sua 

imprescritibilidade. 

 

2.4. Crimes Equiparados aos Hediondos 

O legislador constituinte originário em seu artigo 5º, inciso XLIII, achou por bem 

fazer uma equiparação dos crimes da Prática de Tortura, o Terrorismo e o Tráfico Ilícito de 

entorpecentes e Drogas Afins com os crimes tidos e denominados como hediondos, 

considerando-os equiparados constitucionalmente, devido suas gravidades, tornando-os 

inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. 

Assim em 1990, com a criação da Lei dos Crimes Hediondos 8.072/90, em seu § 2º 

fez-se a previsão infraconstitucional ratificando o entendimento da Lei Maior, trazendo a 

vedação para os crimes considerados hediondos por equiparação constitucional e os definidos 

como hediondos definidos na LCH em rol taxativo à vedação da concessão de Anistia, Graça 

ou Indulto, além de outros benefícios penais  que ao longo do tempo foram abrandados e serão 

devidamente abordados ao seu tempo em nosso trabalho. 

                                                 
56 Id., Ibidem, p. 179-180. 
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Enfim tratou o legislador constituinte do crime de prática de Tortura, porém este não 

era tipificado em nosso ordenamento jurídico penal, pois não há conduta típica autônoma 

prevista no Código Penal. A primeira previsão de tortura de forma autônoma em nosso 

ordenamento figurou na lei 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que em 

seu artigo 233, hoje revogado pela lei 9.455/97, assim trazia: 

 

Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda 
ou vigilância a tortura:  
Pena - reclusão de um a cinco anos. 
 
§ 1º Se resultar lesão corporal grave:  
Pena - reclusão de dois a oito anos.  
 
§ 2º Se resultar lesão corporal gravíssima:  
Pena - reclusão de quatro a doze anos. 
 
§ 3º Se resultar morte: 
Pena - reclusão de quinze a trinta anos.57 

 

Fora esta previsão, toda e qualquer forma de conduta praticada no sentido de tortura 

eram baseadas na Convenção da Assembléia Geral da ONU, ratificada pelo Brasil em 1984, 

como descreve MONTEIRO: 

 

Em nossas edições anteriores, sugerimos a descrição de um tipo penal 
de tortura, baseados na Convenção contra a prática e de outros 
tratamentos ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes, aprovada 
pela Assembléia Geral da ONU, no dia 10 de dezembro de 1984, e 
ratificada pelo Brasil através do Decreto n. 40, de 15 de dezembro de 
1991. Infelizmente não foi esta a linha seguida pelo nosso legislador. 
Enquanto para os crimes hediondos o legislador utilizou a técnica 
numerus clausus, para o crime de tortura podemos afirmar que deixou 
muito a critério dos operadores do Direito o enquadramento no tipo 
penal de tortura. É aquilo que costumeiramente na doutrina chamamos 
de tipo penal aberto, já que o tipo objetivo não descreve totalmente as 
condutas abrangidas, mas deixa uma margem de valoração sobretudo 
na hora de o juiz interpretá- las.58 

                                                 
57 BRASIL, Lei N. 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da criança e do adolescente. Diário Oficial da 
União, de 16 de julho de 1990, e retificado em 27 de setembro de 1990, Brasília. 
58 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos , 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 91. 
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Assim até 1997, quando da elaboração da Lei 9.455/97, não havia definitivamente um 

conceito de tortura, tendo apenas uma previsão no ECA, como fora supracitado. Novamente 

no afã de regular crimes cometidos com grande comoção social, depois dos acontecimentos 

arbitrários cometidos por policiais militares na favela Naval em Diadema no Estado de São 

Paulo, foi aprovada, passados dois dias, a Lei dos Crimes de Tortura. Contudo, como sempre 

acontece em nosso ordenamento jurídico penal, com algumas controvérsias. 

A Convenção da ONU tratou a prática de tortura como crime próprio, como sendo 

àqueles praticados por funcionários públicos ou por civis à seu mando ou incitação. No 

entanto nosso legislador o tratou como um crime comum, podendo ser cometido por qualquer 

pessoa, o que pela doutrina foi considerado um avanço no nosso ordenamento, amparando 

amplamente as pessoas vítimas de tais tratos. 

Porém referida lei abrandou a previsão legal prevista no artigo 233 do ECA com 

resultado morte, o qual previa pena de reclusão de 15 a 30 anos e agora prevê no máximo 

penas entre 10 anos e 8 meses e 21 anos e 4 meses de reclusão. 

Outra questão foi que a referida Lei de Tortura em seu § 7º do artigo 1º prevê que para 

os agentes condenados no referido crime iniciarão o cumprimento de sua pena em regime 

inicialmente fechado a contrario sensu da LCH que proibia a progressão do regime. 

Da mesma forma o Terrorismo, apontado na Constituição Federal e na LCH, não se 

trata de uma figura típica autônoma. A Lei 7.170/83 Lei de Segurança Nacional prevê que 

certas condutas típicas cometidas contra a Segurança Nacional em seu artigo 20 enumera 

“atos de terrorismo”, porém sem dar uma definição concreta do que seja tal conduta. Assim 

traz FRANCO: 

 

E o que, na realidade, quer dizer “atos de terrorismo”? Nada mais do 
que uma “cláusula geral”, de extrema elasticidade, que permite ao 
julgador, por ausência de uma adequada descrição do conteúdo fático 
desses atos, enquadrar, a seu bel-prazer, qualquer modalidade de 
conduta humana. Isso fere, sem dúvida, o princípio constitucional da 
legalidade.59 

 
                                                 

59 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 110. 
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Por fim, o último crime equiparado à hediondo na Constituição Federal o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins. Em 1990, quando da edição da LCH, o referido 

crime era regido pela Lei 6.368/76 que dispunha sobre as medidas de prevenção e repressão 

ao tráfico ilícito, contudo em 2006 referida lei foi revogada pela Lei 11.343/2006, a qual 

procurou cuidar de todos os temas ligados à entorpecentes e drogas afins e instituiu o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, dando maior ênfase à reinserção 

social do usuário e dependente de drogas. 

O grande cerne da questão da equiparação dos crimes hediondos previstos no artigo 5º, 

inciso XLIII é saber se, quando os diplomas reguladores de tais crimes (tortura, terrorismo e 

tráfico de drogas) o fazem especificamente, adotando uma previsão distinta ou mais branda da 

encontrada na Lei dos Crimes Hediondos devem elas ser utilizadas ou ficam condicionadas 

pela LCH? 

Segundo MONTEIRO, em uma análise sistemática, entende que se o legislador 

constituinte deixou a cargo do legislador ordinário tais regulamentações e que, se tais normas 

não se manifestaram de forma diferente da LCH, esta deverá regular tais crimes em suas 

omissões. Contudo, ainda que mais benéfica, a lei específica deve sobrepor-se aos 

mandamentos da Lei dos Crimes Hediondos quando se mostra de forma diversa, como deixa 

claro em suas abordagens: 

 

Como já apontamos diversas vezes, a Constituição equipara a prática 
da tortura aos crimes hediondos em termos de gravidade. Então se 
expressamente a Lei da Tortura não dispõe diversamente, prevalece a 
Lei dos Crimes Hediondos. A esse raciocínio nos levam a dois 
detalhes: o primeiro é que quando ela quis o fez expressamente, haja 
vista o § 7º que mudou o sistema de regime. Depois, a revogação 
expressa do art. 233 da Lei 8.069/90 (ECA). Ou seja, quando ela quis 
tratar o crime de tortura de forma diferente, fê-lo expressamente.60 

 

E acrescenta em nova passagem: 

 

                                                 
60 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos , 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 100. 
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A omissão da nova Lei de Drogas não tem o condão de afastar a 
aplicação das disposições da Leis dos Crimes Hediondos, salvo se 
houver ressalva expressa, que não houve no presente caso.61 

 

Porém tal entendimento pode ser controvertido, não havendo, portanto, um 

pensamento uníssono na doutrina. 

                                                 
61 Id., Ibidem, p. 124. 
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3. Lei nº 8.072/90 Legislação, Doutrina e Jurisprudencia, Aspectos Polêmicos 

Neste capítulo passaremos a abordar os aspectos polêmicos trazidos pela lei 8.072/90 

Lei dos Crimes Hediondos – LCH a qual, apesar de possuir em seu corpo apenas treze artigos, 

contêm inúmeros questionamentos doutrinários e jurisprudenciais. Já foi anteriormente por 

nós abordado o contexto histórico de criação e aprovação de referida norma. Também já 

tivemos oportunidade de, ao longo das descrições dos tipos penais (ordinários e 

constitucionalmente equiparados), virmos fazendo menções sobre as polêmicas contidas nesta 

Lei, a LCH, seus diplomas alteradores e leis específicas de tipos penais. Contudo, apesar de 

ser esta lei de crimes hediondos portadora de conteúdo material breve, poucas não são suas 

controvérsias. 

 

3.1. Arrocho do Sistema Punitivo 

Passaremos a discorrer por ora sobre os benefícios legais que possuem os agentes 

acusados como autores desses crimes e suas implicações devido ao arrocho punitivo que foi 

determinado aos crimes hediondos, tais como nas causas extintivas de punib ilidade, nas 

causas de diminuição de pena e seus reflexos no regime prisional, a prisão processual, a 

possibilidade de recurso em liberdade provisória, a liberdade condicional, o sursis e a 

comutação de pena. 

 

3.1.1. Proibição de Concessão de Anistia, Graça e Indulto 

A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso XLIII que os crimes da prática 

da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo (crimes estes 

constitucionalmente equiparados à hediondos) e os definidos como crimes hediondos 

(ordinariamente) são insusceptíveis de fiança, graça e anistia, mandamento o qual encontra 

eco na Lei 8.072/90 em seu artigo 2º, inciso I que regula a proibição de anistia, graça e 

indulto. 

A Anistia consiste em um instituto de extinção de punibilidade, onde através de Lei 

emitida pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, concede o 

perdão a determinados crimes cometidos no meio da sociedade, basicamente políticos, onde o 

que se pretende é não mais considerar tal fato típico (cometido em determinado período) 
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como crime. Portanto, a Anistia refere-se à Fatos e não a Pessoas, sendo o cerne da benéficie 

o fato típico. 

Seus efeitos são amplos, pois tornam impunes seus autores e erradicam os efeitos 

penais, tais como o pressuposto de reincidência, rol de culpados, sursis, comprimento de 

sentença, dentre outros, com amplitude ex tunc, restando apenas preservados os efeitos civis, 

tais como indenizações, perdas de instrumentos e produtos do crime. 

A Anistia pode ser concedida de ofício, a requerimento do interessado ou do 

Ministério Público, podendo ser de forma própria (antes da condenação) ou forma imprópria 

(quando já condenado), de maneira condicionada, onde pode haver restrições ao agente, 

podendo este recusar o benefício ou de maneira incondicionada não podendo haver recusa. 

A Graça, por sua vez, possui, através de alguns doutrinadores, um entendimento lato 

sensu, o qual significa dizer que esta abarca os benefícios da Anistia, Graça (strito sensu) e o 

Indulto, dentre os quais traz LEAL: 

 

Em sentido amplo, é o poder do Estado de conceder clemência de 
perdoar determinados criminosos ou de extinguir, da memória político 
jurídica, certos crimes. Abrange, portanto, a anistia, o indulto e a 
própria graça em sentido estrito.1 

 

Entretanto a corrente majoritária entende que a graça consiste em um instituto de 

clemência estatal, dada à pessoas e não a fatos, concedidos, segundo o artigo 84, inc.XII da 

CF, pelo Presidente da República ou por pessoas sob delegação deste, consoante rol 

apresentado no referido artigo em seu parágrafo único, àqueles que solicitarem, geralmente de 

forma individual (graça) ou de forma coletiva (indulto coletivo). 

Entende esta ser exatamente a diferença técnica existente entre a graça e o indulto, 

enquanto neste há a concessão coletiva, naquele de forma individual, podendo ambas ser de 

forma total, quando extinguem totalmente a pena e tão-somente, ou parcial quando diminuem 

ou comutam as penas, prevalecendo em ambas as formas todos os demais efeitos da 

condenação (pressuposto de reincidência, rol de culpados, etc.). 

A grande controvérsia consistente entre os doutrinadores é se uma lei ordinária (lei 

8.072/90, art. 2º, inc. I) poderia dar interpretação ampliativa ao texto constitucional (art. 5º, 
                                                 

1 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 185. 
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inc. XLIII) ao acrescer o instituto indulto na proibição aos crimes hediondos. Seria ou não 

uma medida inconstitucional? 

Para os adeptos à corrente que entende que a graça e o indulto são o mesmo instituto, 

com pequenas diferenças técnicas, pois a própria Lei de Execuções Penais – LEP, 7.010/84, 

entre seus artigos 188 a 192 utiliza a expressão indulto individual e indulto coletivo como 

sinônimo de graça, sendo assim plenamente competente para fixar tal proibição, uma vez que 

a própria Constituição Federal em seu artigo 5º, XLIII traz expressão graça e no art. 84, XII 

sinonimamente a expressão indulto. 

 Portanto referida lei infraconstitucional (LCH) não estaria eivada de 

inconstitucionalidade ao proibir tal instituto aos rotulados crimes hediondos e a estes 

equiparados pela Constituição, por nós considerada a melhor interpretação. No mesmo sentido 

revela MONTEIRO: 

 

A Lei n. 8.072/90, ao vedar a aplicação destes benefícios para os 
crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e terrorismo, apenas repetiu o texto constitucional citado. 
Note-se que, numa interpretação legal, o dispositivo inclui o termo 
“indulto” para não passar a margem de dúvidas. Como acima 
expusemos, o texto constitucional no preceito concessivo utiliza o 
termo ‘indulto”; já no de proibição, o termo “graça”. Ora, se não 
fossem utilizados, com as devidas diferenças técnicas apontadas, 
como equivalentes, não seria lógico que no art. 5º, XLIII, a 
Constituição proibisse alguma coisa que no art. 84, XII, não estivesse 
prevista. Queremos com isso dizer que a concessão do indulto 
coletivo, assim como a do indulto individual (graça), já estava 
proibida no texto da Carta Magna. Nem o dispositivo da Lei dos 
Crimes Hediondos é inconstitucional ao acrescentar o indulto, nem o 
dispositivo constitucional, omitindo-o, teria sido omisso.2 

 

Por conseguinte, em posição antagônica, entendem alguns doutrinadores que a lei 

ordinária ampliou ao introduzir o termo indulto na lei infraconstitucional, ampliando o inciso 

XLIII do artigo 5º da CF, que, por se tratar de matéria penal, deve ser analisada 

restritivamente. Para estes doutrinadores, dentre os quais LEAL e FRANCO, trata-se de uma 

afronta constitucional, pois referida norma não tem o condão de ampliar a matéria e, por se 
                                                 

2 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos , 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 142. 
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tratar de um poder discricionário dado ao Presidente da República que o aplica conforme seu 

entendimento, não poderia a norma ordinária restringi- la, ainda mais por ferir a 

individualização da pena, como descreve LEAL: 

 

Ora, está claro que o inc. I (final) do art. 2º da Lei 8.072/90, ao proibir 
também a concessão do indulto aos condenados por crimes hediondos, 
contrariou o preceito constitucional imperativo de determinativo que 
restringiu a proibição somente aos casos de graça e de anistia. Trata-
se, portanto, de norma ineficaz por inconstitucionalidade, cuja 
validade deve ser negada pelos Tribunais.3 

 

No mesmo sentido entende FRANCO: 

 

Com efeito, a regra do inc. XLIII do art. 5º, da Constituição Federal, 
que veda a incidência das causas extintivas de punibilidade em relação 
a determinados delitos, constitui uma restrição constitucional. O 
exercício do poder de restrição não comporta alargamento em lei 
intermediadora. Além disso, se a Constituição Federal inclui a 
concessão de indulto e a comutação de penas, entre as atribuições 
privativas do Presidente da República (art. 84, XII, da CF) e se ela 
própria não excepcionou, em situação alguma, o exercício dessa 
competência, não caberia, evidentemente, ao legislador ordinário 
limitá- lo. O dispositivo do inc. I do art. 2º da Lei 8.072/90 está, 
portanto, eivado de flagrante inconstitucionalidade no tópico em que 
estende aos delitos especificados na referida proibição do indulto.4 

 

Atribui-se também polêmica se a Graça ou o Indulto poderiam ser aplicados somente 

em condenação transitada em julgado ou também em sentenças recorríveis. Porém 

hodiernamente restou pacificado o seguinte entendimento trazido por MIRABETE: 

 

Como o indulto pressupõe penas impostas, discute-se se é possível sua 
incidência nos casos de sentenças recorríveis. A melhor solução é a de 
que estará indultado o sentenciado quando a decisão estiver transitada 
em julgado para a acusação, hipótese em que não é possível o 

                                                 
3 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 188. 
4 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 163. 
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aumento de pena e a conseqüente exclusão dessa causa de extinção da 
punibilidade.5 

 

Assim se o agente for condenado por pena ainda que recorrível pela defesa, mas não 

mais possível pela acusação, este receberá desde então a benéficie do indulto. 

 

3.1.2. Proibição de Fiança e de Liberdade Provisória 

Na persecução penal sempre que houver indícios bastantes que possam definir a 

autoria e a existência de um crime, devidamente tipificado em nosso ordenamento positivo, 

dá-se o instituto da prisão processual. 

Contudo para que se mantenha referida prisão processual devem estar presentes as 

condições objetivas estabelecidas no Código de Processo Penal - CPP, que em seu artigo 312 

traz: 

 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.6 

  

No entanto, se para a manutenção da prisão provisória não estiverem presentes os 

requisitos mínimos, restabelece-se a normal condição do ser humano, qual seja, o status 

libertatis, ainda que suspeito do crime, garantindo assim o seu estado natural de liberdade, 

que é a regra, podendo este defender-se em liberdade. Contudo há, por vezes, a obrigação de 

cumprir determinada condição que é a prestação da fiança, instituto criado como condição 

para a devolução da liberdade que por diante passa a ser provisória, podendo ser estabelecida 

pelas autoridades policiais ou judiciais com procedimento disciplinado no CPP nos artigos 

321 a 350. 

A fiança foi disciplinada como uma garantia real dada pelo acusado, ou por quem por 

ele intervir, o qual se compromete, perante a autoridade policial ou judiciária, a comparecer 

                                                 
5 MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de direito penal, v. 1: parte geral, arts. 1º a 120 do CP. 24 ed. rev. e 
atual. até 31 de dezembro de 2006., São Paulo: Atlas, 2007, p. 405. 
6 BRASIL, Decreto-Lei N. 3.689, de 03 de outubro de 1941, Código de processo penal. Diário Oficial da 
União, de 13 de outubro de 1941 e retificado em 24 de outubro de 1941, Rio de Janeiro. 
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sempre que necessário aos autos do processo criminal, contudo tal instituto foi desfigurado 

segundo NUCCI: 

 

Fiança é uma garantia real, consistente no pagamento em dinheiro ou 
na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de 
permanecer em liberdade, no transcurso de um processo criminal. 
Considera-se a fiança uma espécie do gênero caução, que significa 
garantia ou segurança. Diz-se ser a caução fidejussória, quando a 
garantia dada é a pessoal, isto é, assegurada pelo empenho da palavra 
da pessoa idônea de que o réu vai acompanhar a instrução e 
apresentar-se, em caso de condenação. Esta seria a autêntica fiança. 
Com o passar dos anos, foi substituída pela denominada caução real, 
que implica o depósito ou a entrega de valores, desfigurando a fiança.7 

 

E complementa-se o conceito com o ensinamento de MIRABETE: 

 

A fiança é um direito subjetivo constitucional do acusado, que lhe 
permite, mediante caução e cumprimento de certas obrigações, 
conservar sua liberdade até a sentença condenatória irrecorrível.8 

 

Com o princípio constitucional do art. 5º, LXVI de que ninguém será levado à prisão 

ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, ficou nítida a 

política criminal adotada em nosso ordenamento, sendo a regra a liberdade do cidadão e a 

exceção a prisão (processual ou penal). 

Ainda no referido artigo em seu inciso XLIII o legislador constituinte ordinário regrou 

ser inafiançáveis os crimes tidos por hediondos os ordinariamente estabelecidos e os 

constitucionalmente equiparados. Tal interpretação levou o legislador ordinário a estabelecer 

na LCH que tais crimes seriam insusceptíveis de fiança e de liberdade provisória.  

O artigo 323 do CPP traz em seu corpo a previsão de situações fáticas em que não 

serão concedidas fiança tais como “crimes punidos com reclusão em que a pena mínima seja 

superior à dois anos”, ou seja, todos os crimes hediondos se enquadram em tal requisito, com 

exceção do tráfico de drogas na sua forma simples como já apontado. 

                                                 
7 NUCCI, Guilherme Souza, Manual de processo penal e execução Penal . 6 ed. rev., atual. e ampl.,  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 615-616. 
8 MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo penal, 18 ed. rev. e atual. até 31 de dezembro de 2005., São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 415. 
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Portanto, levados facilmente por uma interpretação restritiva do referido artigo, 

acreditamos que todos os crimes hediondos por possuírem pena mínima abstrata sempre 

superior a dois anos são insusceptíveis de liberdade provisória uma vez que são, por 

determinação constitucional, inafiançáveis. 

Ocorre que os preceitos constitucionais garantidores do devido processo legal (art. 5º, 

inc. LIV da CF), da presunção da inocência (art. 5º, inc. LVII da CF), levam a interpretação 

sistemática que a regra é, sempre que possível, a liberdade do acusado ou indiciado, o qual 

não deve sofrer uma pena aflitiva enquanto não plenamente condenado em sentença penal 

irrecorrível para a defesa. 

Se a regra é a liberdade, ainda que provisória, mesmo que se trate de um contrasenso, 

esta deve estar presente sempre que não haja um dos requisitos ensejadores de prisão 

preventiva disciplinados no artigo 312 do CPP: 

 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.9 

 

Portanto, segundo entendimento doutrinário, em nenhum momento houve a menção 

constitucional que os crimes hediondos, e aos a estes equiparados, fossem privados de serem 

beneficiados com a liberdade provisória, o que apenas se vedou foi o intento de que tais 

crimes são insusceptíveis de fiança. Assim, pela inteligência do artigo 310 em seu parágrafo 

único, a autoridade judicial, e somente esta, poderia beneficiar o autor ou ainda acusado de 

um crime hediondo com a liberdade provisória sem fiança, desde que ausentes as hipóteses 

trazidas pelos artigos 311 e 312 do CPP.  

Outrossim, a redação original da LCH em seu artigo 2º, inciso II vedava tal beneficio, 

sendo uma afronta constitucional haja vista que jamais uma lei infraconstitucional pode dizer 

mais que a Lei Maior, o mesmo acontecendo com a Lei 11.343/2006, a qual também vedou a 

liberdade provisória com ou sem fiança, consoante salientado por FRANCO: 

 

                                                 
9 BRASIL, Decreto-Lei N. 3.689, de 03 de outubro de 1941, Código de processo penal. Diário Oficial da 
União, de 13 de outubro de 1941 e retificado em 24 de outubro de 1941, Rio de Janeiro. 
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Na interpretação do princ ípio constitucional da liberdade provisória, 
em harmonia com outros princípios fundamentais conexos, não se 
pode também perder de vista o inc. LVII do art. 5º da Constituição 
Federal que estabelece, de forma imperativa, que “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória”. Há uma inquestionável correlação jurídica, de feição 
lógica, entre toda e qualquer medida de cautela e a liberdade 
provisória. Uma e outra estão intimamente vinculadas e a aceitação de 
uma somente poderá dar-se a dano de outra e sempre com base no 
critério da necessidade, ou não, da restrição da liberdade pessoal. Em 
face da enfática afirmação, em nível constitucional, do princípio da 
presunção da inocência, não poderá o legislador ordinário intervir na 
equação “medida cautelar – liberdade provisória” para efeito de tornar 
aquela obrigatória e esta impossibilitada de ser concedida.10 

 

No mesmo sentido entende LEAL: 

 

O constituinte estatuiu que “os crimes hediondos são insuscetíveis de 
graça, de anistia e de fiança”, não sendo admissível que a lei 
ordinária, formulada em cumprimento deste mandamento maior, possa 
estabelecer, de modo absoluto, outras restrições profundamente graves 
aos direito individuais, em contradição com princípios fundamentais 
do Direito Penal e do Processual Penal consagrados na própria 
Constituição. Houve, indiscutivelmente, ofensa ao princípio da 
subordinação, que obriga imperiosamente a lei ordinária a respeitar a 
fronteiras jurídicas sinalizadas pela norma constitucional maior.11 

 

Assim, pelo entendimento doutrinário, dentre os quais o jurisconsultos supracitados, 

em 2007 foi editada a Lei 11.464, a qual retirou a expressão “liberdade provisória” estampada 

na LCH dando nova redação ao art. 2º, inciso II, permitindo assim a liberdade provisória a tais 

infrações penais, ainda que sem fiança.  

Porém, em reiteradas decisões do Egrégio Tribunal, não se constata ser este o 

entendimento da Colenda Corte: 

 

HC 99333 / SP - SÃO PAULO  
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA 

                                                 
10 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 452. 
11 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 197-198. 
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Julgamento: 01/06/2010   Órgão Julgador:  Primeira Turma 
PACTE.(S): VICTOR JOSÉ BALTAZAR PERALTA 
IMPTE.(S): MARCO ANTONIO DO AMARAL FILHO E 
OUTRO(A/S) 
COATOR(A/S)(ES): RELATOR DO HC Nº 112.458 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR 
TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: 
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. 
GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA 
CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. A proibição de 
liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e equiparados, 
decorre da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição da 
República à legislação ordinária (Constituição da República, art. 5º, 
inc. XLIII): Precedentes. O art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.072/90 atendeu o 
comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes de 
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e 
os definidos como crimes hediondos. Inconstitucional seria a 
legislação ordinária que dispusesse diversamente, tendo como 
afiançáveis delitos que a Constituição da República determina sejam 
inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a 
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a expressão 
'e liberdade provisória' do art. 2º, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-se 
a uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória decorre da 
vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a 
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera 
alteração textual, sem modificação da norma proibitiva de concessão 
da liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, que 
continua vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles 
delitos. 2. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico 
de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, 
art. 44, caput), aplicável ao caso vertente. 3. Irrelevância da existência, 
ou não, de fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por 
crimes hediondos ou equiparados: Precedentes. 4. Ao contrário do que 
se afirma na petição inicial, a custódia cautelar do Paciente foi 
mantida com fundamento em outros elementos concretos, que 
apontam o risco concreto de fuga como circunstância suficiente para a 
manutenção da prisão processual. Precedentes. 5. Ordem denegada.12 
 

                                                 
12 BRASIL, Supremo Tribunal Federal Ementa de habeas corpus  HC 99333/SP. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000168427&base=baseAcordaos. Acesso 
em: 09/03/2011. 
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(HC 99333, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 
julgado em 01/06/2010, DJe-120 DIVULG 30-06-2010 PUBLIC 01-
07-2010 EMENT VOL-02408-04 PP-01252)   
 
 
   

Constatamos não ser pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre 

referida matéria, contudo se entendermos que a Constituição Federal, por seu preceito maior, 

já trata referidos crimes por inafiançáveis, seria uma incongruência que lei ordinária, através 

de uma interpretação sistemática por parte da doutrina, por não haver determinação expressa 

de proibição de referida matéria, poderia autorizar a concessão de liberdade provisória sem 

fiança, por um critério discricionário de autoridade competente. 

 Assim entendemos que: quer sejam os crimes hediondos ordinários, e os a estes 

equiparados, punidos com penas maiores que dois anos o que já enseja obstrução à concessão 

de tal benefício; quer sejam pela forma normalmente horrenda e repugnante os quais são 

cometidos provocam, de per si, grande comoção social o que enseja o critério objetivo trazido 

no artigo 312 “como garantia da ordem pública” e no artigo 323, inciso V “que provoquem 

clamor público”, todos do CPP, insusceptíveis de ser afiançados e, portanto, insusceptíveis de 

liberdade provisória, mormente em casos de prisão em flagrante, tudo associado à lógica de 

que se o referido crime é constitucionalmente inafiançável seria uma incongruência conceder 

liberdade provisória sem fiança, por arbítrio judicial, haja vista que aos crimes menos graves 

se é exigido tal instituto como forma de garantir o comprometimento do acusado.  

  

3.1.3. Prisão Temporária 

A prisão temporária, como uma espécie do gênero prisão cautelar, tem a finalidade de 

permitir que sempre que for necessária a prisão do suspeito de cometimento de um crime 

grave, a autoridade policial ou o Ministério Público possa solicitá- la à autoridade judicial que 

deve determiná- la por autorização escrita e fundamentada, consoante traz NUCCI: 

 

É uma modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma 
eficaz investigação policial, quando se tratar de apuração de infração 
penal de natureza grave. Está prevista na Lei 7.960/89 e foi idealizada 
para substituir, legalmente, a antiga prisão para averiguação, que a 
polícia judiciária estava habituada a realizar, justamente para auxiliar 
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nas suas investigações. A partir da edição da Constituição de 1988, 
quando se mencionou, expressamente, que somente a autoridade 
judiciária, por ordem escrita e fundamentada, está autorizada a expedir 
decreto de prisão contra alguém, não mais se viu livre para fazê- lo a 
autoridade policial, devendo solicitar a segregação de um suspeito ao 
juiz.13 

 

Tal medida cautelar foi introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei 7.960/89 

a qual transformou em lei uma medida provisória editada pelo Poder Executivo. Muito se 

questionou sobre a constitucionalidade desta lei por estar ela eivada de vício formal, haja vista 

ser difícil a comprovação dos requisitos necessários de “urgência e relevância” para a 

propositura de medida provisória. 

Fato é que, editada a lei, nenhum Tribunal negou eficácia da referida Lei sendo esta 

praticada até os dias de hoje na praxe jurídica. 

Os requisitos objetivos para a decretação da prisão temporária, por fundamentada 

decisão judicial, constam do artigo 1º, inciso I – quando imprescindível para as investigações 

do inquérito policial, o que pressupõe que este já esteja instaurado para o devido 

procedimento inquisitivo; inciso II – quando o indiciado não tiver residência fixa ou ocultar 

sua identificação; e inciso III – fundada razão de autoria criminal. 

Os crimes são previstos no inciso III, artigo 1º, alíneas “a” a “o”, as quais abarcam 

todos os crimes hediondos ordinariamente previstos. 

A redação do artigo 2º traz em seu corpo o prazo máximo deste instituto, estipulado 

em 5 dias prorrogáveis por igual período, por autoridade competente e desde que comprovada 

extrema necessidade. Contudo referido prazo foi consideravelmente alargado para 30 dias, 

prorrogáveis por igual período, quando da investigação de crimes hediondos, consoante 

previsão no artigo 2º, § 4º da LCH, dando assim um tratamento diferenciado a tais crimes, 

porém em ambas as previsões o suspeito será imediatamente solto após o período da prisão 

temporária, salvo se já tiver sido expedida sua preventiva. 

A polêmica funda-se se o referido alargamento temporal trazido pela LCH teria ou não 

derrogado o artigo 10 do CPP o qual prevê como tempo máximo para a conclusão do 

                                                 
13 NUCCI, Guilherme Souza, Manual de processo penal e execução penal , 6 ed. rev., atual. e ampl.,  São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 538. 
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Inquérito Policial o prazo de 10 dias. Entende MONTEIRO que houve uma derrogação tácita, 

como assim descreve em sua obra: 

 

Como corolário, houve uma derrogação tácita do art. 10 do Código de 
Processo Penal, já que, nestes casos, o prazo máximo para o término 
do inquérito, estando o suspeito ou indiciado preso por prisão 
temporária, não mais será de 10 dias e sim de 30 ou até 60 dias.14 

  

Porém entende FRANCO que tal artigo do CPP encontra-se parcialmente derrogado, 

pois para os presos em flagrante, e assim mantidos, é inadmissível, pelo fato de já se 

encontrarem presos, a dilação de prazo por 60 dias além dos 81 dias já previstos para desfecho 

do processo do réu, devendo assim ser respeitado o prazo de 10 dias.15 

 

3.1.4. Recurso de Apelação em Liberdade  

Com a possibilidade da concessão liberdade provisória quando não estiverem 

presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva trazidos pelo artigo 312 do CPP e 

amplamente defendida pela doutrina, surge o questionamento sobre a possibilidade do recurso 

de apelação em liberdade pelos autores dos crimes hediondos com sentença condenatória 

recorrível. 

Hodiernamente ainda não resta pacificado entre a doutrina e a jurisprudência sobre a 

possibilidade de liberdade provisória, contudo no que toca a possibilidade de recurso em 

liberdade este entendimento resta pacificado, pois o que se tem levado como fator 

predominante é a condição do réu anteriormente à sentença condenatória recorrível, pois se o 

réu se encontrava aguardando julgamento em liberdade, quando ausentes as condições de 

prisão preventiva, ou se preso preventivamente, dado seus requisitos objetivos presentes. 

Dispunha o artigo 594 do CPP que o réu não poderia apelar em liberdade sem antes 

recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo nas condições de bons antecedentes reconhecida 

na sentença ou na condição de livrar-se solto, prevista no art. 310 e 311 do CPP. Ocorre que 

                                                 
14 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos. 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 171. 
15 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 441-442. (antigo prazo previsto para a persecução penal)  
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referido dispositivo foi revogado pela Lei 11.719/2008 que introduziu o parágrafo único no 

artigo 387 do CPP que traz: 

 

Art. 387 (...) 
Parágrafo único.  O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a 
manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de 
outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que 
vier a ser interposta.16 

 

Assim temos que, em qualquer situação que o réu se encontre: preso ou solto antes do 

julgamento, com a sentença condenatória devidamente fundamentada, o réu poderá ter sua 

situação modificada pelo magistrado nas seguintes situações: o réu que aguardou o 

julgamento em liberdade, não havendo nenhum dos requisitos necessários do artigo 312 ou 

restritivos do artigo 323, ambos do CPP, deve sua liberdade provisória ser mantida 

fundamentadamente na sentença condenatória; o réu que aguardou o processo preso 

cautelarmente, após sentença condenatória, se o juiz entender estarem presentes os motivos 

ensejadores de sua prisão preventiva, esta deve ser mantida desde que fundamentada em sua 

decisão; contudo se os motivos ensejadores de prisão preventiva houverem cessado, pode o 

magistrado conceder-lhe a liberdade provisória para a apelação, como entendimento de 

NUCCI: 

 

Depende, em nosso entendimento, do ângulo utilizado para essa 
análise. Fosse a primeira decretada simplesmente porque o réu foi 
condenado, sem qualquer requisito objetivo ou subjetivo, expresso em 
lei, seria realmente inconstitucional, atentando contra o estado de 
inocência. (...) Cautelarmente, impõe-se a sua segregação, do mesmo 
modo que se pode fazer ao longo da instrução, portanto antes da 
condenação, ao ser decretada a prisão preventiva. Assim se encontra, 
atualmente, a jurisprudência francamente majoritária. Exemplo disso: 
“O Plenário do STF já firmou o entendimento de que a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos não assegura, de modo irrestrito, 
o direito ao réu de recorrer em liberdade, ressalvando o disposto na 
Constituição e nas Leis de acordo com elas promulgadas” (STJ, RCH 
9.342-SP, 5ª T.,rel. Edson Vidigal, 14.12.1999, v. u., DO 21.02.2000, 
p. 142). Pode-se, inclusive mencionar o conteúdo da súmula 9 do 

                                                 
16 BRASIL, Decreto-Lei N. 3.689, de 03 de outubro de 1941, Código de processo penal. Diário Oficial da 
União, de 13 de outubro de 1941 e retificado em 24 de outubro de 1941, Rio de Janeiro. 
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Superior Tribunal de Justiça, expressando que a prisão cautelar para 
apelar não fere a presunção de inocência.17 

 

Traz também o § 3º do artigo 2º da LCH que o acusado poderá apelar em liberdade 

desde que fundamentada a permissão, ou seja, tem o magistrado o poder de aná lise, caso a 

caso, das condições existentes para a justa apelação em liberdade ou recolhido à prisão, 

mesmo que o réu não tenha bons antecedentes, ou seja, reincidente, conforme os 

ensinamentos de LEAL: 

 

(...) a prisão provisória decorrente de sentença condenatória recorrível 
no caso de crime hediondo fica sujeita à regra geral da necessariedade, 
não importando se o condenado é reincidente ou se possui maus 
antecedentes. É claro que, nestes dois casos, o juiz haverá de ser mais 
rigoroso no juízo de avaliação das circunstâncias que o convencerão 
da conveniência de conceder ou não o benefício do apelo em 
liberdade.18 

 

O que muito se questionou é se a proibição de apelação em liberdade fere o princípio 

constitucional da presunção da inocência (art. 5º, inc. LVII da CF), contudo a súmula 9 do 

Superior Tribuna l de Justiça traz expressamente “a exigência da prisão provisória, para apelar, 

não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”. 

No mesmo sentido Alberto Silva Franco se manifesta sobre a interpretação do referido 

princípio ante ao poder coercitivo do Estado: 

 

Quando o n. LVII do art. 5º da CF estabelece que “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória”, é inquestionável que não se afirma que o acusado deve, 
em todo o transcorrer da investigação policial ou do processo judicial, 
permanecer livre e que nenhum poder cautelar possa ser, contra ele, 
exercido. Tanto é exato que a própria Constituição Federal reconhece 
que o Estado pode exercitar seu poder cautelar quer por meio de 
prisão em flagrante delito, quer através de ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente (inc. XLI do art. 5º 
da CF). Destarte, a primeira conseqüência que se extrai da aceitação 

                                                 
17 NUCCI, Guilherme Souza, Manual de processo penal e execução penal. 6 ed. rev., atual. e ampl.,  São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 611. 
18 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 230. 
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constitucional do princípio da presunção de inocência é a de que a 
liberdade do acusado, no processo penal, constitui uma regra geral 
enquanto o exercício do poder cautelar se traduz numa exceção. Em 
resumo, uma relação entre generalidade e excepcionalidade.19 

 

Portanto desde que seja devidamente fundamentada a decisão a qual proíbe ou permite 

a apelação em liberdade, estará se atingindo o entendimento previsto em lei específica (Lei 

8.072/90) e em lei processual penal (art. 387, parágrafo único do CPP), porém se a 

condenação for relacionada ao tráfico de entorpecentes e drogas afins, esta apelação possui 

requisito específico trazida pela lei 11.343/2006 em seu artigo 59, a qual impõe como 

condição de apelação em liberdade os requisitos de primariedade e bons antecedentes, mesmo  

que silenciado pela Constituição Federal, conforme entendimento pacífico do Colendo 

Tribunal: 

 

HC 97915 / SP - SÃO PAULO  
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA 
Julgamento: 29/09/2009  Órgão Julgador:  Primeira Turma 
 
PACTE.(S): RIVALDO FERREIRA PIRES DA SILVA 
IMPTE.(S): AHMAD LAKIS NETO E OUTRO(A/S) 
COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
COATOR(A/S)(ES):TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE À ÉPOCA DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA ESTAVA PRESO EM 
FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO 
FORMULADO PARA QUE O PACIENTE TENHA O DIREITO DE 
RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ 
QUE, SENDO VEDADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA AOS PRESOS EM FLAGRANTE POR CRIMES 
HEDIONDOS OU EQUIPARADOS, O PACIENTE NÃO ESTÁ EM 
LIBERDADE AO TEMPO DA SENTENÇA PARA POSTULAR O 
BENEFÍCIO. PRECEDENTES. 1.(...) 3. Estando o Paciente preso em 
razão do flagrante por tráfico de drogas à época da sentença 
condenatória, não pode recorrer em liberdade, uma vez que, em razão 
da impossibilidade de concessão de liberdade provisória, não está 
solto à época da prolação da sentença ("Apelação em liberdade 

                                                 
19 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 494. 
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prevista no art. 59 da Lei 11.343/2006 pressupõe a cumulação dos 
pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o 
fato de ter o réu respondido em liberdade à ação penal, tanto pela 
inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela 
inexistência de decreto de prisão preventiva" - HC 94.521-AgR, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.08). 4. Ordem denegada.20 
 
(HC 97915, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 
julgado em 29/09/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-
12-2009 EMENT VOL-02387-05 PP-00807) 

 

Assim resta entendimento do Egrégio Tribunal de que a lei específica 11.343/2006 

possui pertinência para atribuir requisitos para a concessão liberdade em sede de apelação. 

 

3.2. Direito à Progressão de Regime Prisional e sua proibição aos Crimes 

Hediondos 

Como já exposto anteriormente todo nosso ordenamento jurídico, em especial, o 

jurídico-penal deve seguir parâmetros maiores ínsitos em nossa Constituição Federal através 

dos princípios explícitos e implícitos constantes em nossa Lei Maior aos quais todo 

ordenamento jurídico infraconstitucional deve seguir. 

Portanto, ao ser adotado o sistema de cumprimento de pena progressivo, o legislador 

não o determinou ao acaso e sim através dos princípios maiores que se entrelaçam na 

Constituição Federal com o Sistema Penal brasileiro, sendo tais princípios o da Liberdade, da 

Individualização da Pena e da Humanidade da Pena, balizadores deste sistema. 

No princípio da Legalidade temos que o Estado através de prévia tipificação penal 

determina de forma clara as condutas típicas dotadas de ilicitude, suas cominações penais, 

tipos de pena, e suas formas de cumprimento. Porém, ao ser condenado, não cessam os 

direitos legais do condenado, pois não obstante sua privação de liberdade este é ainda um 

cidadão com deveres e direitos garantidos ainda na fase de execução penal, não se tratando de 

um mero objeto fadado ao esquecimento nos estabelecimentos penais. 

                                                 
20 BRASIL, Supremo Tribunal Federal Ementa de habeas corpus  HC 97915/SP. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000164071&base=baseAcordaos. Acesso 
em: 09/03/2011. 
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No princípio da Individualização da Pena quis o legislador constituinte originário 

garantir ao condenado, através de lei infraconstitucional, uma pena justa e individualizada às 

suas atitudes e intenções, tendo assim dentre as penas, mínima e máxima, previstas a garantia 

do poder discricionário do juízo ajustar a pena ao caso fático, de outra forma seria uma pena 

predeterminada. Assim dispõe FRANCO: 

 

Destarte, lei ordinária que estabeleça pena fixamente determinada na 
sua quantidade, ou que impeça a discricionariedade vinculada do juiz 
na sua aplicação ou que não permita a atividade judicial 
concretizadora na sua execução, é lei inaceitável, do ponto de vista 
constitucional. Entendimento diverso consagraria, numa lei 
infraconstitucional, posição diametralmente oposta ao direito 
fundamental reconhecido pelo legislador constituinte.21 

 

Além desta discricionariedade dos marcos penais, cabe ao juiz determinar a forma de 

cumprimento de pena o que de per si não esgota a individualização da pena, pois até este 

momento foram levados em consideração os critérios objetivos e subjetivos das circunstâncias 

do crime para a imposição motivada da pena individualizada imposta ao seu executor. 

Contudo, tal individualização não se esgota com o arbitramento da pena, pois é neste exato 

momento em que a pena legal atinge a etapa da pena real onde esta adere, nas palavras de 

FRANCO22, de modo definitivo à pessoa do condenado. 

É exatamente neste momento em que mais se tonifica o sistema progressivo com a 

possibilidade para o condenado visualizar uma possível atenuação da execução de sua pena 

única e exclusivamente através de suas condições subjetivas e objetivas, possibilitando assim 

que progrida de uma fase de regime mais rigorosa para uma fase mais branda, tornando a pena 

ainda mais individualizada, como expõe FRANCO: 

 

Assim, a progressão de uma fase mais rigorosa para outra menos 
severa do sistema prisional, os dias abonados pela remição, o indulto 
ou comutação da pena, a possibilidade de aplicação de uma medida 
penal alternativa, como o livramento condicional, ou as regressões 
eventualmente ocorridas, são vicissitudes por que passa uma mesma e 

                                                 
21 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 208. 
22 Id., Ibidem, p. 209. 
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idêntica condenação que, em razão do mérito ou do demérito do 
recluso, vai sofrendo contínuas alterações que a tornam, a cada 
momento, mais concreta e individualizada. É por isso que se pode 
afirmar que a individualização, provocada pelo sistema progressivo, 
possui as características próprias de um tronco comum do processo 
individualizador que se inicia na atividade do legislador, passa pela 
ação do juiz e finda, ao atingir o nível máximo de concreção, na 
execução penal. 23 

 

Portanto a individualização da pena possui três fases distintas: quando da cominação 

da pena com seus marcos, mínimo e máximo, determinados ao tipo penal (fase legislativa), 

quando do arbitramento da pena em sentença motivada dada pelo juízo em consonância às 

circunstâncias do caso fático (fase judicial) e no cumprimento da pena podendo o condenado 

ter a possibilidade de progressão punitiva de acordo com suas características objetivas e 

subjetivas no cumprimento desta (fase da execução penal). 

No mesmo sentido, em forte crítica doutrinária ao entendimento do STF até 2006, 

Maria Lucia Karam entende ser o princípio da individualização da pena mais do que a simples 

dosimetria desta pelo magistrado no momento de sua cominação: 

 

Os argumentos, acenados pela corrente que se tornou prevalecente no 
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o princípio da 
individualização se satisfaria e se esgotaria na definição da quantidade 
da pena, não impedindo que o legislador ordinário retirasse do juiz 
qualquer discricionariedade na fixação do regime prisional 
simplesmente excluem a execução da pena privativa de liberdade do 
alcance daquele princípio.                        
Com isso, subtrai-se campo de atuação à norma constitucional, assim, 
inquestionavelmente, sendo-lhe retirada eficácia, para permitir ao 
legislador ordinário uma regulação da execução da pena privativa de 
liberdade à margem de ordem constitucional, como se, exatamente ali, 
onde apena encontra seu momento de maior concreção, fosse 
autorizado ao legislador ordinário ignorar a particularização operada 
na pena concretamente imposta(...) 24 

 

                                                 
23 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 210. 
24 KARAM, Maria Lúcia, Regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade. in: “Escritos em 
homenagem a Alberto Silva Franco” – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 315-316. 
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Também o princípio da Humanidade da Pena é balizador do sistema jurídico penal 

evitando tratar o condenado como objeto, o qual o Estado “guarda” até o momento e que sua 

dívida com a sociedade esteja quitada, devolvendo-o a esta após seu cumprimento. Assim um 

sistema que não acena ao condenado com alguma perspectiva que o incentive a adotar uma 

conduta mais adequada atingindo o objetivo ressocializador desta, estaria por condená- lo à 

uma pena cruel, como bem trazido por FRANCO: 

 

A execução integral da pena em regime fechado contraria, de imediato 
o modelo tendente à ressocialização do delinqüente e empresta à pena 
um caráter exclusivamente expiatório ou retributivo, a que não se 
aperfeiçoam nem o princípio constitucional da humanidade da pena 
nem as finalidades a ela atribuídas pelo Código Penal (art.59) e pela 
Lei de Execução Penal (art.1º).25 

 

Outrossim, entendem os doutrinadores que ao se vedar a progressão de regime além 

descaracterizar a humanidade da pena há que se convir que mais nada incentiva o preso, 

tornando-se este mais perigoso e indisciplinado pois nada tem a ganhar e perder, como assim 

trazem: 

 

Olvida-se o legislador de que o condenado nesta situação nada tem a 
perder, e o passo seguinte é o fomento das rebeliões, a fuga com 
reféns e a criação de verdadeiras quadrilhas, planejando e 
comandando empreitadas criminosas de dentro dos muros das casas de 
detenção e penitenciarias. Enfim, o que deveria ser uma etapa de 
regeneração transforma-se numa escola de aprimoramento da 
delinqüência organizada.26 

 

O direito à progressão constitui, sem dúvida, um forte estímulo para 
que o condenado se adapte e se comporte de acordo com a disciplina 
prisional. O prêmio virá ao final de certo período de tempo, 
proporcional à quantidade da pena de execução (um sexto nos termos 
do art. 112, caput, da LEP) quando então o presidiário terá o direito de 
ser transferido a regime menos rigoroso. 

                                                 
25 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 210. 
26 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos. 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 163. 
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(...) Apesar de todos os males inerentes ao penitenciarismo, que aqui 
não cabe analisar, é preciso reconhecer que o direito à progressão tem 
contribuído para evitar um número maior de rebeliões, motins, fugas e 
suas tentativas, de maldades e perversidades, de psicoses e atos de 
violência os mais insensatos, cruéis e horrendos, que marcam o 
cotidiano do sistema penitenciário brasileiro.27 

 

Assim em 1990 o legislador infraconstitucional, mais uma vez de forma açodada, 

como uma das medidas na tentativa de conter a criminalidade da época resolveu intensificar a 

forma de cumprimento da pena restritiva de liberdade trazendo em seu § 1º do art. 2º da Lei 

8.072/90 a seguinte disposição: 

 

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

 (...) 
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida 
integralmente em regime fechado.28 

 

Ou seja, vedou o sistema progressivo previsto em nosso sistema penal, desrespeitando 

assim os princípios constitucionais já expostos, tratando de asseverar as penas e fazendo com 

que estas sejam integralmente cumpridas em regime fechado, descaracterizando assim o 

caráter ressocializador da pena passando-a para uma pena exclusivamente retributiva, haja 

vista não dar perspectivas de readequação gradual ao convívio social com a execução desta, 

retirando praticamente do preso sua personalidade e excluindo-o totalmente da sociedade até 

o momento de devolvê- lo diretamente à sociedade, seja pelo cumprimento integral da pena ou 

pelo livramento condicional. 

Até o momento da criação da LCH em 1990 o sistema de progressão de regime era 

regido pelo então artigo 112 da Lei de Execuções Penais – LEP: 

 

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 
progressiva com a transferência para 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 

                                                 
27 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 205 
28 BRASIL, Lei N. 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos crimes hediondos . Diário Oficial da União, de 26 de 
julho de 1990, Brasília. 
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carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas 
as normas que vedam a progressão.29 

 

A partir da edição da LCH tal progressão ficou vedada para os rotulados crimes 

hediondos não se permitindo mais qualquer progressão de pena aos condenados nos referidos 

crimes. Assim permitiu a lei 8.072/90 o tratamento de todos os criminosos hediondos de 

maneira igual, cominando assim formas de cumprimento de execução penal de maneira 

idêntica não se permitindo a consideração das características objetivas e subjetivas de cada 

criminoso durante seu cumprimento penal, impedindo que a característica de cada preso 

determine se este está ou não preparado para a readaptação ao convívio social. 

A doutrina mostrou-se praticamente pacífica no sentido de contrariedade à vedação da 

progressividade da pena para os crimes hediondos, entendendo que tal medida não se 

mostrava eficaz para a tentativa do legislador em conter a onda de crimes que estavam 

barbarizando e atingindo a classe média-alta do país, principalmente nos grandes centros 

urbanos. Como toda lei criada às pressas, motivada por comoções sociais induzidas pelo 

sensacionalismo da mídia escrita e televisiva, tratou o legislador infraconstitucional de 

desenterrar inúmeros projetos de lei esquecidos nas casas legislativas nacionais, aprovando 

assim um projeto de lei descuidado que findou na Lei 8.072/90 Lei dos Crimes Hediondos. 

Inúmeros foram os doutrinadores que, tão- logo surgida referida lei, manifestaram-se 

contra tamanha ineficácia desta e no absurdo jurídico visto o afronte constitucional do 

parágrafo 1º do artigo 2º da referida lei, sem esquecermo-nos dos inúmeros apontamentos 

anteriormente levantados, assim vejamos: 

 

O § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 poderia, sem dúvida, criar critérios de 
mensuração diversos para a progressividade do regime prisional, isto 
é, estabelecer prazos diferentes dos que já constam na legislação 
ordinária a fim de que o apenado passasse de um regime prisional para 
outro. Nesse caso, estaria o legislador ordinário fazendo o uso correto 
da prerrogativa que lhe foi dada pelo legislador constituinte. Não 
poderia jamais, sem ofensa à Constituição, suprimir a própria 
progressividade do sistema prisional, nem eliminar o enfoque 
ressocializador ínsito na pena privativa de liberdade. Porque, então, 

                                                 
29 BRASIL, Lei N. 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de execução penal. Diário Oficial da União, de 13 de 
julho de 1984, Brasília. 
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estaria – como, em verdade o fez – atacando o centro vital, a essência, 
o núcleo dos princípios constitucionais da legalidade, de 
individualização da pena e da humanidade da pena. E isso lhe era 
inteiramente defeso.30 

 

A exclusão desta forma progressiva da execução da pena nos crimes 
hediondos, prática de tortura (até à Lei 9.455/97), tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo é um grave castigo para os 
condenados por estes crimes e foi uma obsessão no projeto de lei.(...) 
Tudo isso mostra a ferocidade do legislador em cominar penas e 
regulamentar o cumprimento delas, quando se trata dos crimes 
previstos nesta lei. Essa avidez explica as aparentes e as não tão 
aparentes contradições que contém esse diploma legal.31 

 

Ignorou o legislador que a execução de longas penas privativas de 
liberdade em regime unicamente fechado representa um castigo 
insuportável e que, por isso, desmotiva o preso para quem desaparece 
qualquer perspectiva, qualquer esperança de retorno à liberdade. 
Rigorosamente submetido ao cumprimento de uma longa pena neste 
regime, o preso se transformará num rebelde, num amotinado e num 
violento destemperado, ou então num despersonalizado e 
desesperançado, sem vontade própria, sem dignidade e sem razão de 
viver, ou seja no protótipo de um autentico hipo-humano.32 

 

A proibição da progressão de regime estabelecida no antigo art. 2º, § 
1º, da Lei 8.072/90, afrontou diretamente o princípio da dignidade da 
pessoa humana, pois estabeleceu pena cruel ao sentenciado, tratando-o 
como sujeito que merece o pior dos castigos, qual seja: ser mantido 
recluso nas dependências físicas do presídio durante todo o período da 
reprimenda.33 

 

A criminalidade não será contida (como até hoje não foi) em virtude 
da manutenção de alguns criminosos presos a perder de vista. É sabido 
que a grande maioria daqueles que praticam crimes jamais será presa 
ou passará pelo sistema penitenciário. Ademais, os prazos não foram 
estipulados pela LEP aleatoriamente, por óbvio, estão diretamente 
ligados aos fins da pena no Estado de Direito. A manutenção dos 

                                                 
30 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 214-215. 
31 MONTEIRO, Antonio Lopes, Crimes hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos. 8 ed. rev., atual. 
e  ampl., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 160. 
32 LEAL, João José, Crimes hediondos. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 2009, p. 206. 
33 SILVA, Marisya Souza e, Crimes hediondos & progressão de regime prisional , 2 ed., Curitiba: Juruá, 2009, 
p. 176. 
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presos em um único regime por período superior ao legalmente 
estipulado inevitavelmente leva à dessocialização e à 
prisionalização.34 

 

Porém, apesar dos mais diversos doutrinadores terem se manifestado no sentido de 

inconstitucionalidade do referido parágrafo da LCH, outro foi o entendimento majoritário dos 

Tribunais Superiores, no sentido de que esta não afronta o princípio da individualização da 

pena, haja vista estar mantida a discricionariedade do magistrado em realizar a dosimetria da 

pena no momento de sua cominação com os parâmetros previstos no artigo 59 do Código 

Penal e no entendimento de que o legislador ordinário não foi além do permitido na 

Constituição Federal dada pela redação do artigo 5º, inciso XLVI, conforme jurisprudência 

abaixo: 

 

HC 69603 / SP - SÃO PAULO  
HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. PAULO BROSSARD 
Julgamento: 18/12/1992           Órgão Julgador: Tribunal Pleno  
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". CRIME HEDIONDO. 
Condenação por infração do art. 12, PAR. 2. II, da Lei n. 6.368/76. 
Caracterização. REGIME PRISIONAL. Crimes hediondos. 
Cumprimento da pena em regime fechado. Art. 2. PAR. 1., da Lei 
8.072/90. Alegação de ofensa AO art. 5., XLVI, da Constituição. 
Inconstitucionalidade NÃO caracterizada. INDIVIDUALIZAÇÃO 
DA PENA. Regulamentação deferida, pela própria norma 
constitucional, ao legislador ordinário. A lei ordinária compete fixar 
os parâmetros dentro dos quais o julgador poderá efetivar ou a 
concreção ou a individualização da pena. Se o legislador ordinário 
dispôs, no uso da prerrogativa que lhe foi deferida pela norma 
constitucional, que nos crimes hediondos o cumprimento da pena será 
no regime fechado, significa que não quis ele deixar, em relação aos 
crimes dessa natureza, qualquer discricionariedade ao juiz na fixação 
do regime prisional. Ordem conhecida, mas indeferida. 
 
(HC 69603, Relator(a):  Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, 
julgado em 18/12/1992, DJ 23-04-1993 PP-06922 EMENT VOL-
01700-04 PP-00698)35 

                                                 
34 BARROS, Carmem Silvia de Moraes, A individualização da pena na execução penal, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 180. 
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Contudo, apesar deste posicionamento majoritário dos Egrégios Tribunais, alguns 

Ministros e Desembargadores manifestaram-se de forma contrária, reconhecendo a 

inconstitucionalidade da referida questão da progressividade: 

 

Entendo que a Lei 8.072/90 contraria o princípio constitucional da 
individualização da pena, no que freia a progressão de regime de 
cumprimento.36 

 

A individualização da pena, que compreende também a 
individualização do regime, faz-se em três oportunidades: pelo 
legislador, ao definir a conduta criminosa e estabelecer a cominação; 
pelo juiz, ao aplicar a pena, e na fase de sua execução, pois esta 
obedece ao sistema prisional progressivo constante de nosso 
ordenamento jurídico, que deve ser dotado de dinamismo e 
flexibilidade(...) Reiteradas vezes venho externando o entendimento 
de que não foi dado ao legislador ordinário impedir a individualização 
da pena, da qual faz parte a individualização do regime, como feito na 
malsinada Lei 8.072/90.37 

 

É de ser estabelecido o regime progressivo para o cumprimento da 
pena privativa de liberdade, reputando-se inconstitucional o art. 2º, § 
1º, da Lei 8.072/90, em que pesem sucessivas decisões do STJ, 
nenhuma unanime, declarando a inconstitucionalidade do referido 
dispositivo legal dessa hedionda Lei dos Crimes Hediondos. 38 

 

Ressaltamos que o entendimento do STF era no sentido de constitucionalidade da 

proibição de progressão de regime, contudo, com o passar dos anos, houve ligeira mudança na 

                                                                                                                                                         
35 BRASIL, Supre mo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 69603/SP. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000105079&base=baseAcordaos. Acesso 
em: 30/04/2011. 
36 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 80497-7/DF, Voto do Ministro 
Marco Aurélio. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/filedown/dev0/files/JUS2/STF/IT/HC_80497_DF%20_21.11.2000.pdf . Acesso em: 
30/04/2011. 
37BRASIL, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Julgamento de embargos infringentes , Relatório da 
Desembargadora relatora Jane Silva. Disponível em: 
http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=1&comrCodigo=0&ano=0&txt_processo=2558
12&complemento=1&sequencial=0&palavrasConsulta=&todas=hediondo&expressao=&qualquer=&sem=&radi
cal= . Acesso em: 30/04/2011. 
38 FRANCO, Alberto Silva, Crimes hediondos. 6 ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 225. APUD: TJSP – AP 171.019-3/1 – rel. Silva Leme – julgamento 07/11/1995. 
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composição da Egrégia Corte com a aposentadoria de quatro dos onze Ministros do STF em 

um curto período de tempo, vislumbrando-se assim com uma possível mudança das teses 

jurisprudenciais até então sedimentadas no tocante à proibição de progressividade penal para 

os crimes hediondos. 

Em 2003 foi impetrado o Habeas Corpus 82.959-7-São Paulo junto à Egrégia Corte, o 

impetrante, Oseas de Campos, dentre outros pedidos, insurgia-se pela inconstitucionalidade ao 

Óbice à Progressão de Regime pela Lei 8.072/90. Referido Habeas Corpus, tamanha 

repercussão causada e com o advento da nova composição do STF, seguiu em sede de 

julgamento por quase três anos, tornando-se um divisor de águas no pensamento desta corte, a 

qual assinalou em julgamento final seu novo posicionamento como “Evolução 

Jurisprudencial”. 

O referido writ teve como relator o ministro Marco Aurélio, que por inúmeras vezes 

ao longo dos julgamentos em que suscitavam a inconstitucionalidade da proibição à 

progressão do regime desde a aprovação da LCH até este momento defendeu sempre o 

entendimento de ser referida vedação um afronto ao preceito constitucional. Passaremos agora 

a analisar trechos do voto do ministro relator que representa um importante balizamento aos 

demais ministros: 

 

(...) Esta matéria conduziu-me a afetar, na reforma prevista no art. 22 
do Regimento Interno, o presente caso a este Plenário. É que tenho 
como relevante a argüição de conflito do § 1º do artigo 2º da Lei nº 
8.072/90 com a Constituição Federal, considerando quer o princípio 
isonômico em sua latitude maior, quer o da individualização da pena  
previsto no inciso XLVI do artigo 5º da Carta, quer, até mesmo, o 
princípio implícito segundo o qual o legislador ordinário deve atuar 
tendo como escopo maior o bem comum, sendo indissociável da 
noção deste último a observância da dignidade da pessoa humana, que 
é solapada pelo afastamento, por completo, de contexto revelador da 
esperança, ainda que mínima, de passar-se ao cumprimento da pena 
em regime menos rigoroso.(...)39 

 

                                                 
39 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Relator 
Marco Aurélio, fls. 514. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206 . Acesso em: 07/08/2010. 
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Isto demonstra que a finalidade da progressão, no entendimento do ministro Marco 

Aurélio, significa dar esperança ao apenado com uma possível melhoria de regime de acordo 

com sua readaptação aos preceitos da sociedade. 

 

(...) Senhor Presidente, tenho o regime de cumprimento da pena como 
algo que, no campo da execução, racionaliza-a, evitando a famigerada 
idéia de “mal pelo mal causado” e que sabidamente é contrária aos 
objetos do próprio contrato social. A progressividade do regime está 
umbilicalmente ligada à própria pena, no que, acenado ao condenado 
com dias melhores, incentiva-o à correção de rumo e, portanto, a 
empreender um comportamento penitenciário voltado à ordem, ao 
mérito e a uma futura inserção no meio social. O que se pode esperar 
de alguém que, antecipadamente, sabe da irrelevância dos próprios 
atos e reações durante o período no qual ficará longe do meio social e 
familiar e da vida normal que tem direito um ser humano;(...)         40 

 

Assim, demonstra o ministro que a pena se constitui de três fases, anteriormente 

expostas, não podendo desconsiderar que, na fase de execução, deve estar presente o princípio 

da individualização da pena. 

 

(...) Sob este enfoque, digo que a principal razão de ser da 
progressividade no cumprimento da pena não é em si a minimização 
desta, ou o beneficio indevido, porque ao contrário ao que 
inicialmente sentenciado, daquele que acabou perdendo o bem maior 
que é a liberdade. Está, isto sim, no interesse da preservação do 
ambiente social, da sociedade, que, dia-menos-dia receberá de volta 
aquele que inobservou a norma penal e, com isso, deu margem à 
movimentação do aparelho punitivo do Estado. A ela não interessa o 
retorno de um cidadão, que enclausurou, embrutecido, muito embora o 
tenha mandado para detrás das grades com o fito, dentre outros, de 
recuperá- lo, objetivando uma vida comum em seu próprio meio, o que 
o tempo vem demonstrando, a mais não poder, ser uma quase utopia. 
Por sinal, a Lei nº 8.072/90 ganha, no particular, contornos 
contraditórios. A um só tempo dispõe sobre o cumprimento da pena 
no regime fechado, afastando a progressividade, e viabiliza o 
livramento condicional, ou seja, o retorno do condenado À vida 

                                                 
40 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Relator 
Marco Aurélio, fls. 515. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. Acesso em: 07/08/2010. 
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gregária antes mesmo do integral cumprimento da pena e sem que 
tenha progredido no regime. (...)41 

  

Fica demonstrado neste trecho a real finalidade a qual se aspira para o instituto da 

progressividade, o qual não significa dar prêmio ao delinqüente hediondo, mas sim prepará- lo 

ao futuro e certo retorno ao convívio social, o qual mais dia ou menos dia voltará para as ruas, 

sendo de tamanha incongruência que referida Lei proíba a progressividade e permita no 

mesmo instituto o livramento condicional, sem qualquer parâmetro da ressocialização do 

condenado, bastando para tanto de lapso temporal. 

 

(...) Conforme salientado na melhor doutrina, a Lei nº 8.072/90 
contém preceitos que fazem pressupor não a observância de uma 
coerente política criminal, mas que foi editada sob o clima de emoção, 
como se o aumento da pena e no rigor do regime estivem os únicos 
meios de afastar-se o elevado índice de criminalidade. (...)42 

 

Mais uma vez é demonstrado o clima com que foi referida norma em questão editada e 

quais os seus verdadeiros e ingênuos intentos no afã de controlar a criminalidade elevada 

ferindo preceitos constitucionais maiores. 

 

(...) Dizer-se que o regime de progressão no cumprimento da pena não 
está compreendido no grande todo que é a individualização 
preconizada e garantida constitucionalmente é olvidar o instituto, 
relegando ao plano secundário a justificativa socialmente aceitável 
que o recomendou ao legislador de 1984. É fechar os olhos ao preceito 
que junge a condições pessoais do próprio réu, dentre as qua is 
exsurgem o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a 
personalidade, alfim, os próprios fatores subjetivos que desaguaram na 
conduta delituosa. Em duas passagens, o código Penal vincula a 
fixação do regime às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, 
fazendo-o no § 3º do artigo 33 e no inciso III do próprio artigo 59. 
Todavia, ao que tudo indica, receou-se, quando da edição da Lei 
8.072/90, que poderia faltar aos integrantes do aparelho judiciário, aos 
juízes, aos tribunais, o zelo indispensável à definição do regime e sua 

                                                 
41 Id., Ibidem, fls. 515. 
42 Id., Ibidem, fls. 516. 
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progressividade e, aí, alijou-se do crivo mais abalizado que pode haver 
tal procedimento. (...) 43 

 

Referido pensamento expressa a real intenção do legislador penal ao instituir a 

progressividade em nosso Sistema Penal, onde em artigos distintos (arts. 59 e 33, §3º do 

Código Penal) deixa intrínseca a possibilidade desta progressão ao determinar apenas o 

regime inicial do cumprimento de pena associado às condições previstas no artigo 59 do CP, 

cabendo tal discricionariedade e competência aos magistrados. 

(...) Assentar-se, a esta altura, que a definição do regime e 
modificações posteriores não estão compreendidas na individualização 
da pena é passo demasiadamente largo, implicando restringir garantia 
constitucional em detrimento de todo um sistema e, o que é pior, a 
transgressão à princípios tão caros em um Estado Democrático como 
são os da igualdade de todos perante a lei, o da dignidade da pessoa 
humana e o da atuação do Estado sempre voltada ao bem comum. A 
permanência do condenado em regime fechado durante todo o 
cumprimento da pena não interessa a quem quer que seja, muito 
menos à sociedade que um dia, mediante o livramento condicional ou, 
o mais provável, o esgotamento dos anos de clausura, terá 
necessariamente que recebê- lo de volta, não para que este torne a 
delinqüir, mas para atuar como um partícipe do contrato social, 
observados os valores mais elevados que o respaldam. (...)44 

 

Aqui ressalta o nobre ministro seu inconformismo com o desrespeito à princípios 

constitucionais fundamentais ao homem e à sociedade como um todo do Contrato Social 

afirmado por Rousseau e por fim, antes de votar pela inconstitucionalidade deste preceito, 

demonstra o referido ministro-relator que o legislador infraconstitucional foi além dos poderes 

delegados pela Constituição Federal de 1988: 

 

(...) Por último, há de se considerar que a própria Constituição Federal 
contempla as restrições a serem impostas àqueles que se mostrem 
incursos em dispositivos da Lei 8.072/90 e dentre elas não é dado 
encontrar a relativa à progressividade do regime de cumprimento da 
pena. O inciso XLIII do rol das garantias constitucionais – artigo 5º -  
afasta, tão-somente, a fiança, a graça e a anistia para, em inciso 

                                                 
43 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Relator 
Marco Aurélio, fls. 516-517. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. Acesso em: 07/08/2010. 
44 Id., Ibidem, fls. 517. 
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posterior (XLVI), assegurar de forma abrangente, sem excepcionar 
esta ou aquela prática delituosa, a individualização da pena. Como, 
então, entender que o legislador ordinário o possa fazer? Seria a 
mesma coisa que estender aos chamados crimes hediondos e assim 
enquadrados pela citada Lei, a imprescritibilidade que o legislador 
constitucional colou às ações relativa a atos de grupos armados, civis 
ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático 
(inciso XLVI). Indaga-se: é possível ao legislador comum fazê- lo? A 
resposta somente pode ser negativa, a menos que se coloque em plano 
secundário a circunstância de que a previsão constitucional está 
contida no elenco das garantias constitucionais, conduzindo, por isso 
mesmo, à ilação no sentido de que, a contrario sensu, as demais ações 
ficam sujeitas à regra geral da prescrição. O mesmo raciocínio tem 
pertinência de que concerne à extensão, pela Lei em comento, do 
dispositivo atinente à clemência ao indulto, quando a Carta, em norma 
de exceção, apenas rechaçou a anistia e a graça – inciso XLIII do 
artigo 5º. (...) 45 

 

Em voto dado pelo Ministro Carlos Ayres Britto, o qual acompanhou o ministro-

relator, referido jurisconsulto ressaltou a importância para a sociedade de assinalar ao 

apenado, possuidor de uma conduta compatível, com a ressocialização esperada na execução 

da pena: 

 

(...) O Direito é cada vez mais permeado daquela técnica de 
convencimento dos seus destinatários, que Norberto Bobbio chama de 
“sanção premial”, quer dizer, um direito que acena cada vez mais com 
promessas de recompensa do que com ameaças de castigo. Isso se 
aplica também ao regime das execuções das penas. É possível 
estimular a conduta socialmente desejável, com mais eficácia, pelo 
prêmio ou pela recompensa, do que desestimular a conduta 
indesejável pelo castigo.46 

 

Em seu voto, o ministro Cesar Peluso, ao acompanhar o voto do relator pela 

inconstitucionalidade da vedação da progressividade, ressalta que durante todo o tempo em 

que Àquela Corte, por maioria dos votos, em diversos julgamentos, tem considerando 

                                                 
45BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Relator 
Marco Aurélio, fls. 517. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. Acesso em: 07/08/2010.  
46 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Carlos 
Ayres Britto, fls. 535-536. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. Acesso em: 07/08/2010. 
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constitucional a vedação à progressividade, pois não admitiu que a fase de execução da pena 

faça parte da individualização da pena, como assim assevera: 

 

(...) A tese vencedora subtraiu ao âmbito do princípio da 
individualização da pena o momento da execução, limitando-o ao ato 
da dosimetria. 
(...) Evidente, assim, que, perante a Constituição, o princípio da 
individualização da pena compreende: a) proporcionalidade entre o 
crime praticado e a sanção abstratamente cominada no preceito 
secundário da norma penal; b) individualização da pena aplicada em 
conformidade com o ato singular praticado por agente em concreto 
(dosimetria da pena); c) individualização da sua execução, segundo a 
dignidade humana (art. 1º, III), o comportamento do condenado no 
cumprimento da pena (no cárcere ou fora dele, no caso das demais 
penas que não a privativa de liberdade) e à vista do delito cometido 
(art. 5º,XLVIII). 47 

 

Em outro trecho de seu voto faz duras críticas às incongruências da LCH, como vedar 

a progressividade e permitir o livramento condicional de forma direta: 

 

(...) Tão incongruente com o princípio da individualização da pena, da 
readaptação dos condenados, tão ilógica e irracional se desvela a 
disciplina instaurada pela chamada Lei dos Crime Hediondos, que, 
hoje, temos situação insólita: o condenado por crimes hediondos não 
pode progredir no regime, mas pode obter livramento condicional, 
tanto que cumpridos três quartos da pena (art. 83, V, CP – inciso 
acrescentado pela própria Lei nº 8.072/90). Ou seja, sem que se possa 
avaliar o seu grau de ressocialização e/ou proporcionar ao condenado 
condições para sua harmônica integração social por meio da 
progressão para regimes menos severos (semi-aberto e aberto) sai ele 
diretamente de estabelecimento prisional de segurança máxima (art. 3º 
da Lei 8.072/90) para as ruas. (...)48 

 

 Já em seu voto o ministro Eros Grau ressalta que em julgamentos anteriores foi pela 

Egrégia Corte dado o entendimento de constitucionalidade do instituto em questão, porém 

                                                 
47 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Cesar 
Peluso, fls. 551-554. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. Acesso em: 07/08/2010. 
48 Id., Ibidem, fls. 559-560. 
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ressalta em seu voto o caráter dinâmico do Direito e a quem incumbe a decisão e como é dada 

a progressão: 

 

3. (...) Desejo fazer alusão à circunstância de a realidade não parar 
quieta, ela sim derrubando bibliotecas e preceitos que já não sejam 
com ela coerentes. Por isso mesmo afirmo que o direito é um 
organismo vivo que não envelhece, nem permanece jovem, na medida 
em que, em virtude de sua interpretação/aplicação, é (= deve ser) 
contemporâneo à realidade.  
4. Tenho reiteradamente insistido em que a interpretação do direito é 
compreensão não apenas dos textos, mas também – repito-me – da 
realidade. Alterada a realidade social, a norma que se extrai de um 
mesmo texto será diversa daquela que dele seria extraída 
anteriormente à mudança da realidade.  
5. Daí a distinção entre inconstitucionalidade originária e 
inconstitucionalidade superveniente. No primeiro caso o texto porta 
em si, desde o seu primeiro momento de vigência, a nódoa da 
inconstitucionalidade. No segundo, nasce são; mas, no correr do 
tempo, outra sendo a realidade, torna-se supervenientemente 
inconstitucional. 
(...) 
9. A declaração de inconstitucionalidade, por este Tribunal, da 
proibição da progressão de regime na referida Lei, em acatamento à 
princípios basilares da boa execução penal, não configurará, de modo 
algum, a abertura de portas de presídios. A decisão final sobre a 
progressão do regime do apenado é tarefa do Juízo de Execução Penal 
(art. 66, III, “b” da Lei de Execuções Penais – LEP; Lei 7.210/84), 
precedida de parecer de Comissão técnica de Classificação e do exame 
criminológico, quando necessário (art. 112 e parágrafo único da LEP).  
10. Esse é o ponto que eu queria enfatizar; que dizer, a decisão final 
sobre a progressão é sempre do juiz. (...)49 

 

O ministro Sepúlveda Pertence deferiu, em seu voto, pela inconstitucionalidade da 

vedação da progressividade e ressaltou em debates no Pleno : 

 

(...) Fizeram-se, aqui, considerações não puramente dogmáticas. De 
minha parte, não tinha ilusões. Mas creio que o resultado da aplicação 
por uma década ou mais da Lei dos Crimes Hediondos basta a 

                                                 
49 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Eros 
Grau, fls. 684-686. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. 
Acesso em: 07/08/2010. 
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desvelar a falência, mais uma vez, da pretensão ingênua de combate à 
criminalidade pela exacerbação das penas ou endurecimento de sua 
execução. As estatísticas revelam. 
(...) Porque este movimento de exacerbação de penas como solução ou 
como arma bastante ao combate à criminalidade só tem servido a 
finalidade de retóricas e simbólicas de aplacar a tranqüilidade social, 
editando leis que, não tocando nos fatores diversos da exacerbação, 
sobretudo, da criminalidade urbana, nada farão, senão enaltecer os 
seus autores perante essa opinião pública movida pelo grito histérico 
dos meios de comunicação em momentos dramáticos. (...)50 

 

De outro lado, em seu voto a ministra Ellen Gracie, decidindo pela manutenção da 

constitucionalidade da vedação da progressão de regime, defende seu posicionamento: 

(...) No que diz respeito à possibilidade de progressão, rememoro que 
o instituto da individualização da pena foi constitucionalizado com a 
Constituição de 1946 no seu artigo 141, § 29. A redação foi a 
seguinte: “A lei regulará a individualização da pena.” Essa mesma 
redação foi repetida nas Cartas subseqüentes (Constituição Federal de 
1969, artigo 153, § 23; Constituição Federal de 1988, artigo 5º, XL). 
O constituinte deixou ao legislador ordinário a regulação e a disciplina 
do instituto. Surgiram, então, as Leis 7.209/84 e 7.210/84. A primeira 
alterou a Parte Geral do Código Penal e cuidou da individualização da 
pena; a segunda tratou da normatização, a individualização da pena 
sempre foi observada. Isto porque o Código Penal sempre dispôs de 
normas que equacionavam a operação de correspondência entre a 
responsabilidade do agente e a punição. O legislador ordinário 
discriminou as sanções cabíveis, fixou as espécies delituosas, 
formulou o preceito sancionador das normas incriminadoras, ligando a 
cada um dos fatos uma pena que varia de um mínimo à um máximo 
claramente determinados. Estabeleceu circunstâncias qualificadoras, 
atenuantes e agravantes e instituiu os preceitos que regulam o aumento 
e a diminuição das penas. 
Ao juiz, portanto, dentro de tais limitadores, cabe a tarefa meticulosa 
de graduar a pena em face do contato com o criminoso e do imediato 
conhecimento de sua personalidade, incluindo a perquirição de sua 
maior ou menor periculosidade. 
O arcabouço da individualização da pena é constituído por um 
complexo de normas e conta com as atuações legislativa e judicial, 
culminando com a sentença condenatória, resultado da ponderação 
que o juiz faz dos elementos subjetivos e objetivos do crime em 

                                                 
50 BRASIL, Supre mo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro 
Sepúlveda Pertence, fls. 684-686. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. Acesso em: 07/08/2010. 
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relação a cada réu. O juiz transforma em coação concreta o preceito 
sancionador abstrato da norma penal. 
Surge, então, o título executivo penal, que, como se viu, levou em 
consideração as circunstâncias personalíssimas do acusado. 
A individualização, porém, não se esgota no título executivo penal. 
Ela prossegue na faze executória, visto que a pena será cumprida em 
estabelecimentos penais distintos de acordo com a natureza do delito, 
idade e o sexo do apenado. É o que dispõe a Constituição, no seu 
artigo 5º, inciso XLVIII. Ao longo da execução serão também 
observados procedimentos disciplinares previstos em legislação 
específica. E, aqui, novamente, a individualidade do apenado 
determinará o curso da execução. 
É difícil, portanto, admitir, dentro desse grande complexo de normas 
que constituem o arcabouço do instituto da individualização da pena e 
de sua execução, que a restrição na aplicação de uma única dessas 
normas, por opção de política criminal, possa afetar todo o instituto. E 
mais, que possa esta restrição representar afronta à norma 
constitucional que instituiu a individualização da pena, ou seja, 
imaginar que o todo ficaria contaminado porque uma determinada 
parcela foi objeto de restrição. Por isso, com a devida vênia, não 
considero eivada de inconstitucionalidade a norma que restringiu a 
aplicação da regra de progressividade no regime prisional. (...)51 

 

Assim após os debates no pleno e os votos dos onze ministros do STF, o que perdurou 

por quase três anos, em votação muito apertada tendo votado pela inconstitucionalidade do 

art. 2º, §1º da LCH os seguintes ministros: Marco Aurélio (relator), Carlos Britto, Cesar 

Peluso, Gilmar Mendes, Sepúlveda Pertence e Eros Grau, totalizando a maioria com seis 

votos; por outro lado votando pela manutenção da constitucionalidade do referido parágrafo 

os ministros: Carlos Veloso, Joaquim Barbosa, Celso Melo, Ellen Gracie e Nelson Jobim 

(Presidente), totalizando cinco votos pela minoria do Pleno. 

Finalmente em Acórdão proferido pelo STF em 23 de fevereiro de 2006 foi julgado, 

em “Evolução Jurisprudencial”, pela Inconstitucionalidade “incidenter tantum” do Óbice à 

Progressão do Regime de Cumprimento de Pena, ou seja, só fazendo coisa julgada para a 

parte e com efeito “ex nunc”, ou seja, sendo permitida a progressão de regime somente nos 

casos em que ainda não haviam sido julgados e/ou nos casos que, em cumprimento de pena, 

                                                 
51 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto da Ministra Ellen 
Gracie, fls. 668-669. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. Acesso em: 07/08/2010. 
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fossem possível a progressão, analisados caso a caso, em sede de recurso, pois tal decisão 

assumiu a função de novatio legis in mellius, competindo assim, segundo súmula 611 do STF, 

ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Como já ressaltava o Ministro Gilmar 

Mendes em seu voto em sede de votação do HC 82.959/SP: 

 

(...) Assim, pode-se entender que se o STF declarar a 
inconstitucionalidade restrita, sem qualquer ressalva, essa decisão 
afeta os demais processos com pedidos idênticos pendentes de decisão 
nas mais diversas instâncias. Os próprios fundamentos constitucionais 
legitimadores da restrição embasam a declaração de 
inconstitucionalidade com eficácia ex nunc nos casos concretos. A 
inconstitucionalidade da Lei há de ser reconhecida a partir do trânsito 
em julgado. Os casos concretos ainda não transitados em julgado hão 
de ter o mesmo tratamento (decisões com eficácia ex nunc) se e 
quando submetidos ao STF. (...)52 

 

Contudo, apesar desta decisão do Supremo Tribunal Federal decidindo pela permissão 

à progressão do regime de cumprimento de pena, alguns magistrados e desembargadores, em 

decisões proferidas após referida decisão, entendiam não estarem vinculados à referida 

decisão pois, segundo artigo 52, inciso X da Constituição Federal, o Senado Federal possui a 

discricionariedade de suspender ou não lei declarada inconstitucional por decisão do STF, 

assim enquanto não houvesse posicionamento do Senado ou fosse editado novo diploma 

alterador, estes entendiam ser perfeitamente possível continuar tratando como impossível a 

progressão do regime, sendo tal decisium derrubado apenas em sede de recurso ao STF. 

 

3.3. Requisitos para a Progressão de Regime  

Em 28 de março de 2007, com a edição do Diploma alterador 11.464/2007 o qual dá 

nova redação ao artigo 2º da lei 8.072/90, assim ficou determinado os critério objetivos para a 

progressão: 

 

Art. 2º (...) 

                                                 
52 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Gilmar 
Mendes, fls. 627. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206. 
Acesso em: 07/08/2010. 
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§ 2º A progressão do 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. (redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)53 

 

Contudo, uma vez declarada a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 

em 23/02/2006 e sendo este referido parágrafo alterado somente em 28/03/2007, observou-se 

uma lacuna de quais seriam os requisitos objetivos para o direito à progressão de regime, haja 

vista que a Lei 11.464/2007 estabeleceu nova contagem em seu parágrafo segundo. 

Ante ao impasse, a doutrina manifestou-se sobre quais entendiam ser os critérios 

objetivos de lapso temporal a serem utilizados para o apenado ter o direito à progressão, 

havendo duas correntes. Para a corrente majoritária, como foi declarada inconstitucional a 

vedação à progressão de regime, o requisito a ser utilizado até a entrada em vigor da Lei 

11.464/2007 é o do artigo 112 da LEP, ou seja, o cumprimento de 1/6 da pena. 

Já para a corrente minoritária e mais conservadora, o referido habeas corpus, dadas a 

decisão fazer coisa julgada apenas entre as partes e a discricionariedade do Senado em 

revogar ou não lei tida como inconstitucional pelo STF, o que somente acorreu com o advento 

da Lei 11.464/2007, esta por sua vez é lei mais benéfica, haja vista no ter sido derrogada a 

vedação à progressão de regime, sendo assim este o requisito objetivo para a progressão. 

Ocorre que recentemente o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 471 que 

assim determina: 

 

Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos 
antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 
112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão 
de regime prisional.54 

 

No mesmo sentido tem sido o entendimento do STF em julgamentos após o referido 

decisium do HC 82.959/SP: 

 
                                                 

53 BRASIL, Lei N. 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei dos crimes hediondos. Diário Oficial da União, de 26 de 
julho de 1990, Brasília. 
54 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Súmula Nº 471, Terceira Seção. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=1. Acesso em: 
02/05/2011. 
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STF - HABEAS CORPUS: HC 92477 SP  
Parte: JOÃO FARIA 
Parte: ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(A/S) 
Parte: RELATORA DO HC Nº 89.875 DO STJ 
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE 
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. REGIME PRISIONAL. CRIME HEDIONDO. DATA 
ANTERIOR À LEI 11.464/07. SISTEMA JURÍDICO MAIS 
BENÉFICO. CONCESSÃO DA ORDEM. 
1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à 
possibilidade (ou não) de progressão do regime de cumprimento da 
pena corporal imposta no período de vigência da redação originária do 
art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. 
2. O tema relativo ao regime de cumprimento da pena que envolve 
matéria relativa à execução, recebe considerações distintas quanto à 
natureza de seu enquadramento no sistema jurídico brasileiro. 
3. O julgamento do Supremo Tribunal Federal em processos 
subjetivos, relacionados ao caso concreto, não alterou a vigência da 
regra contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. 
4. Houve necessidade da edição da Lei nº 11.646/07 para que 
houvesse a alteração da redação do dispositivo legal. Contudo, 
levando em conta que - considerada a orientação que passou a existir 
nesta Corte à luz do precedente no HC 82.959/SP - o sistema jurídico 
anterior à edição da lei de 2007 era mais benéfico ao condenado em 
matéria de requisito temporal , comparativamente ao sistema 
implantado pela Lei nº 11.646/07 (1/6 da pena), deve ser concedida 
em parte a ordem para que haja o exame do (2/5 ou 3/5, dependendo 
do caso) pedido de progressão do regime prisional do paciente, 
levando em conta o requisito temporal de 1/6 da pena fixada. 
5. Habeas corpus concedido, por considerar possível a progressão do 
regime prisional desde que atendido o requisito temporal de 
cumprimento de 1/6 da pena, cabendo ao juiz da execução da pena 
apreciar o pedido de progressão, inclusive quanto à presença dos 
demais requisitos, considerado o fator temporal acima indicado. 
 
(HC 92477, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, 
julgado em 21/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-
11-2008 EMENT VOL-02340-02 PP-00423 RTJ VOL-00208-01 PP-
00294)55 

 

3.4. Livramento Condicional 
                                                 

55BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Julgamento de habeas corpus HC 82.959/SP, Voto do Ministro Gilmar 
Mendes, fls. 627. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=92477&base=baseAcordaos. Acesso em: 
02/05/2011. 
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O instituto do livramento condicional consiste em uma possibilidade de benefício aos 

condenados à prisão restritiva de liberdade superio r à dois anos prevista em nosso Código 

Penal em seu artigo 83 que assim dispõe: 

 

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado 
a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde 
que:  
 
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for 
reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 
 
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime 
doloso; 
 
III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da 
pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão 
para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 
 
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê- lo, o dano 
causado pela infração; 
 
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.  
 
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará 
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam 
presumir que o liberado não voltará a delinqüir.56 

 

O livramento condicional é assim definido por NORONHA: 

 

O livramento condicional é a concessão, pelo poder jurisdicional, da 
liberdade antecipada ao condenado, mediante a existência de 
pressupostos, e condicionada a determinadas exigências durante o 
restante da pena que deveria cumprir o preso.57 

                                                 
56 BRASIL, Decreto-Lei N. 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código penal. Diário Oficial da União, de 31 de 
dezembro de 1940, e retificado em 3 de janeiro de 1941, Brasília. 
57 NORONHA, E. Magalhães, Direito penal. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 1978. v 1, p. 308. 
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Assim, o instituto do livramento condicional consiste em um benefício legal que pode 

ser concedido ao preso, desde que preenchidos alguns requisitos objetivos e subjetivos. 

Os requisitos objetivos consistem em que o livramento condicional somente se dará 

em penas privativas de liberdade cuja quantidade seja superior à dois anos. Tal requisito se 

justifica pelo fato de que nas penas até dois anos pode-se conceder o sursis.  

Outro requisito objetivo é ter o condenado cumprido pelo menos um terço da pena se 

não reincidente em crime doloso, mais da metade da pena se reincidente em crime doloso e 

dois terços se condenado por crime hediondo, redação dada pela Lei 8.072/90 e desde que não 

reincidente de crimes dessa natureza. Neste momento surge nova controvérsia doutrinária, 

haja vista não ter sido definida pelo legislador ordinário o sentido empregado pela expressão 

“dessa natureza”, pois os reincidentes não fazem jus à concessão do referido instituto. 

Para parte da doutrina, entre estes MIRABETE, MONTEIRO e DAMÁSIO, o 

entendimento é no sentido que o instituto reeditado da reincidência específica, extinto de 1977 

do ordenamento penal, trata de uma reincidência genérica. Portanto para a vedação da 

concessão do livramento condicional basta que o condenado seja reincidente em qualquer 

crime hediondo previsto na lei, não sendo necessariamente que a reincidência se de no mesmo 

tipo penal. 

Já para outra parte da doutrina, entre eles FRANCO e LEAL, o entend imento é que 

para a proibição de tal instituto deve haver a reincidência específica sendo observada a 

literalidade da lei, ou seja, somente com o cometimento do mesmo tipo penal para configurar 

a reincidência. 

Os tribunais tem se posicionado no sentido de que não há a necessidade da 

reincidência ser em tipo penal específico, devendo ser apenas crimes de mesma natureza, 

consoante demonstração: 

 

Processo: HC 84189 RJ 2007/0127562-7 
Relator(a):Ministro FELIX FISCHER 
Julgamento: 18/12/2007  
Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA 
Publicação: DJe 14/04/2008 
Ementa:PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. 
ARTIGOS 12 e 18, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 6.368/76 
(ANTIGA LEI DE TÓXICOS) E ART. 10, § 2º, DA LEI Nº 9.437/97. 
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LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA 
EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CUMPRIMENTO 
INTEGRAL DAS PENAS RELATIVAS AOS DELITOS 
EQUIPARADOS A HEDIONDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 
83, INCISO V, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL, QUANTO AO 
REMANESCENTE DA PENA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 
DO BENEFÍCIO, DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS.58 

 

Outro requisito objetivo é o condenado ter reparado o dano causado pela infração, o 

que na prática tem sido abrandado pela jurisprudência. 

Outrossim, os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional 

consistem em ter o condenado bons antecedentes antes do cometimento do crime, aptidão 

para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto e, o principal requisito, ter o 

condenado comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que devido a evolução 

jurisprudencial da permissão da progressão de regime este requisito será de fácil avalia, pois o 

condenado já terá, se tiver tido bom comportamento, progredido para regime menos severo, 

demonstrando assim sua ressocialização e aptidão para um novo convívio social, o qual é 

justamente o propósito  do livramento condicional. 

Mesmo durante a celeuma sobre a permissão de progressividade ou não de regime aos 

crimes hediondos, o entendimento dos doutrinadores e da jurisprudência foi sempre no 

sentido de que referido instituto era um benefício válido e perfeitamente possível para os 

referidos crimes, porém as críticas por parte da doutrina se findavam no sentido de que se ao 

criminoso estava vedado o benefício da progressão atingindo a finalidade ressocializadora da 

pena com o bom comportamento deste durante sua execução, mostrando-se apto à sua 

reinserção na sociedade por regimes mais brandos, como permitir, então que um criminoso 

pudesse, cumprido dois terços da pena, voltar à sociedade de maneira direta e sem uma 

readaptação progressiva? 

Contudo tal indignação doutrinária resta satisfeita, haja vista a nova interpretação 

jurisprudencial após evolução jurisprudencial entendida pelo STF após o julgamento do 

Habeas Corpus em 2006 e com o advento da lei 11.464/2007 que passou a permitir a 

                                                 
58 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Julgamento de habeas corpus HC 84.189/RJ, Relator Ministro Felix 
Fischer. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=hc+84189&b=ACOR . Acesso 
em: 12/05/2011. 
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progressão de regime aos crimes hediondos, restabelecendo assim a ordem entendida como 

natural para a real ressocialização do apenado. 

 

4. Conclusão 

Durante todo o nosso trabalho foram apontadas as questões polêmicas criadas pela Lei 

dos Crimes Hediondos, passamos a partir de então realizar algumas considerações sobre a 

criação desta e suas conseqüências perante a sociedade. 

Platão, ainda no século IV a.C., já trazia em sua tese o conceito visionário de que os 

governantes deveriam ser necessariamente compostos por sábios (filósofos), amantes da 

sabedoria e desprovidos de interesses próprios, buscando assim a felicidade geral. 

Montesquieu, em sua obra “O Espírito das Leis”, alertava que um país que tenha 

dimensões continentais, tal como o Brasil, tem forte tendência que seus governantes desviem 

os propósitos e acabem governando para os interesses de poucos. 

Pois bem, em 1990 com a onda de acontecimentos que acometeram a sociedade, mais 

precisamente a classe média-alta, muitas pressões começaram a ocorrer perante aos 

legisladores que, como já demonstrado ao longo de nosso trabalho, criaram uma lei de 

maneira apressada de forma a tentar mostrar à sociedade que algo estava sendo realizado no 

sentido de conter a violência presentes à época. 

Diante disto algumas considerações devem ser sopesadas: o sistema legislativo 

brasileiro está longe de ser o ideal, haja vista não serem nossos representantes legislativos 

realmente preparados para criarem leis, as quais traçam diretrizes aos comportamentos da 

sociedade. Dentre estes encontram-se legisladores semi-analfabetos e desconhecedores das 

funções legislativas e, por outro lado, está boa parte da sociedade que também não sabe a 

principal finalidade de seus representantes legislativos, como escolhê- los e principalmente 

como cobrá- los em suas obrigações. 

Desvirtuou-se o espírito de legislar para todos e, em uma Aristocracia revestida de 

Democracia, passou-se a governar para poucos e com muita propaganda e alarde, realizadas 

por divulgações manipuladas pelos meios elitistas de comunicação, convence-se toda a 

sociedade que determinada lei será eficaz para combater a onda de violência generalizada. 
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Os crimes hediondos sempre ocorreram, principalmente nos rincões deste país e nas 

classes sociais desprovidas de condições sociais, econômicas, culturais e de infra-estrutura 

básica. 

Temos que ter em mente que ao se criar uma determinada lei, esta abrangerá todas as 

camadas sociais e todos os limítrofes fronteiriços continentais de nosso país, e, em uma 

sociedade como a nossa onde há claras distorções econômica-sociais, onde poucos têm muito 

e a maioria esmagadora tem quase nada, é esquecer o conceito de Rui Barbosa onde 

deveríamos “tratar os desiguais nos quinhões de suas desigualdades”. 

Esta Lei dos Crimes Hediondos, criada para atender aos anseios de determinada classe 

social elitista, veio com maior ênfase tratar de punir com maior rigor àqueles que por suas 

condições culturais, sociais e econômicas vivem em uma realidade totalmente díspare, pois 

em seu meio social determinada conduta não tem a mesma conotação horrenda que um crime 

hediondo tem, a qual choca a sociedade de camadas sociais mais elevadas. Já àqueles pelos os 

quais a lei foi imposta, dada as suas condições sociais mais abastadas, tem melhores 

condições de constituir defensores técnicos, os quais podem diminuir em muito as 

conseqüências quando do cometimento de tais crimes ou, até mesmo, procrastinar ao máximo 

sua efetiva prisão, tornando inócua a função da pena em uma efetiva resposta do Estado como 

forma exemplar à  toda a sociedade, causando assim a sensação de injustiça. 

Nosso ordenamento jurídico-penal, e com maior destaque a LCH, adotou o sistema 

legal não deixando qualquer margem discricionária ao magistrado como no sistema judicial, 

para poder determinar se presentes ou não os requisitos de hediondez. Preferiu assim o 

legislador ordinário, de maneira fria e exata à letra da Lei, exasperar determinados tipos 

penais já existentes no Código Penal e rotulá-los como hediondos, igualando assim todos os 

sujeitos ativos dos tipos penais sem qualquer individualização. 

Tamanha insensatez da referida Lei é o fato de que, em um primeiro momento, esta lei 

esqueceu-se de dar ao homicídio o rótulo de hediondo, o que mostra nitidamente a 

preocupação das classes pela qual esta foi criada, no intuito de proteger com maior 

exasperação penal os crimes que envolvam danos aos seus patrimônios, deixando, por 

exemplo, os crimes sexuais com penas muito inferiores. 

Uma lei que se esquece de tutelar com mão-de-ferro o bem maior que é a vida e sua 

incolumidade deixa clara sua intenção capitalista e elitista, prova disto é que o homicídio 
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somente alcançou o status de hediondo quando da morte de uma atriz, filha de escritora 

famosa da alta sociedade. 

Há muito a doutrina entende que simplesmente trancafiar um criminoso como se fosse 

um “lixo” ou “objeto” em verdadeiras masmorras disfarçadas de presídios, em condições sub-

humanas, em nada se aproxima com a principal finalidade ressocializadora da pena. 

O Contrato Social exige que todos arquem com suas atitudes, principalmente àquelas 

que destoem das regras traçadas por toda a sociedade e principalmente as que choquem por 

seus meios de executividade e motivos. Contudo, para estes criminosos é imperativo que o 

Estado tenha uma infra-estrutura capaz, ampla e adequada, para realmente fazer cumprir seu 

jus puniendi, tratando o preso com a dignidade que um cidadão de direitos e deveres merece, 

imputando- lhe um tratamento com a finalidade de reeducá- lo, mostrando- lhe os erros 

cometidos e fazendo que compreenda a necessidade de sua privação de liberdade como forma 

de pagamento de sua divida com a sociedade, afim de possibilitar sua reintrodução nesta após 

período de privação. 

O homem é um ser bom por natureza já diziam os filósofos, logicamente com algumas 

exceções em função do meio social. Ocorre que esse meio e as condições as quais este se 

desenvolve, transformam-no em melhor ou pior, cidadão ou criminoso, cabendo portanto ao 

Estado, já na fase do cumprimento de pena, remediar o que deveria ter prevenido com uma 

eficiente política social, contudo demonstrando ao preso os motivos pelo qual será punido 

com penas severas. 

Infelizmente estamos diante de políticas sociais degradadas e remediadoras que não 

previnem e não formam cidadãos de bem, findando naqueles que fogem ao comportamento 

natural o emprego de penas humilhantes, retributivas e sem função ressocializadora cumprida 

em um sistema prisional falido. 

Assim a LCH, como uma norma imediatista, cumpre fielmente seu papel, pois criada 

sem técnica jurídica necessária, com inúmeras incongruências e inconstitucionalidades 

(algumas superadas pela chamada “evolução jurisprudencial”) e emendada por inúmeros 

diplomas alteradores, atinge de maneira avassaladora as baixas classes sociais, não tendo um 

papel correcional ressocializador, mas somente punitivo-retributivo, contudo sem deixar de 

demonstrar à sociedade a preocupação de nossos legisladores em face aos acontecimentos 

alardeados pelo meio de comunicação oportunista e sensacionalista. 
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Acreditamos que uma norma melhor elaborada por legisladores melhor preparados em 

conjunto com doutrinadores, membros do judiciário e com participação da sociedade, em 

consonância com a técnica jurídico-penal de nossa política criminal, atenderá de maneira 

muito mais eficaz as necessidades veementes de toda a sociedade, “ab rogando” assim a Lei 

8.072/90 Lei dos Crimes Hediondos. Os crimes hediondos representam, hoje, a ponta do 

iceberg de nossa política criminal falível que está mergulhada neste mar de problemas sociais 

causados por inúmeros anos de políticas sociais incompetentes e ineficazes. 
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