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     RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a analisar de forma crítica a nova sistemática da Lei dos 
Crimes Hediondos, após as modificações legislativas e jurisprudências que 
ocorreram desde sua criação até os dias de hoje. A problemática deste estudo se 
pautou na análise de um abrandamento da Lei dos Crimes Hediondos, 
principalmente a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou 
inconstitucional o artigo da lei que previa que o cumprimento da pena nos crimes 
hediondos deveria ser no regime integralmente fechado. Para comprovar a referida 
tese, foi imprescindível trazer o cenário da criação da lei e sua rigorosidade, depois 
as modificações feitas através de lei e posicionamento jurisprudencial, e por último 
sua situação atual. Feita a análise crítica, ficou comprovado que houve um 
abrandamento do tratamento dos crimes hediondos sim, mesmo ainda havendo 
rigorosidade se comparado com o dos crimes comuns. Além também de concluir que 
o objetivo da lei não deve ser acabar com a criminalidade, mas sim se transformar 
numa Política Criminal de resposta a sociedade e de rigorosidade no tratamento dos 
crimes considerados como mais graves. 

PALAVRAS-CHAVE : Crimes Hediondos. Abrandamento da lei. Modificações. 
Progressão de Regime. Criminalidade. Crimes graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ABSTRACT 

 

This study aims to examine critically the new system of Heinous Crimes Law, after 
the legislative amendments and case law that have occurred since its creation until 
the present day. The problem of this study was based on the analysis of a slowdown 
in the Heinous Crimes Law, mainly from the decision of the Supreme Court, which 
declared unconstitutional the section of the law which provided that the sentence in 
heinous crimes in the scheme should be fully closed. To prove the thesis that it was  
essential to bring the scene of the creation of law and its rigor, after their 
modifications made by law and jurisprudential position, and finally his current 
situation. Once the review, it was proved that there was a slowdown in the treatment 
of heinous crimes, but even still rigor compared with common crimes. In addition to 
also conclude that the purpose of the law should not stop crime, but to become a 
Criminal Policy in response to society and rigor in the treatment of crimes considered 
most serious. 

KEY- WORDS: Heinous Crimes. Relaxation of the law. Modifications. Progression 

Scheme. Crime. Serious  crimes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso visa analisar a nova sistemática 

da Lei dos Crimes Hediondos, após as modificações legislativas e jurisprudenciais 

que ocorreram desde sua criação até os dias de hoje. Dentro desta perspectiva, 

serão abordadas as razões que fizeram com que a Lei 8.072/90 fosse criada e seu 

objetivo, os motivos que fizeram com que ela fosse modificada e definir se hoje 

podemos afirmar que os crimes hediondos ainda recebem um tratamento mais 

rigoroso, objetivo este do legislador quando a criou.   

 A Lei dos Crimes Hediondos sempre teve como escopo explicitar os crimes 

considerados como os mais graves e repugnantes para sociedade e o tratamento 

rigoroso que os mesmos devem receber. No entanto, ao longo dos anos sua 

previsão foi sofrendo modificações, muitas das quais com o objetivo de diminuir a 

rigorosidade, sua principal característica. 

 Isto ocorreu, porque os principais doutrinadores e juristas críticos da lei 

alegavam que alguns dispositivos eram inconstitucionais, uma vez que feriam 

princípios constitucionais previstos em favor dos réus. Vale destacar como exemplo, 

o princípio da individualização da pena. 

 Além disso, alegavam também que mesmo com a lei o índice de criminalidade 

nunca diminui, afirmando que a existência de um tratamento rigoroso, além de não 

adiantar, só ocorria diante de um clamor público contra a criminalidade. 

 Como resultado deste cenário crítico, a lei sofreu modificações e se tornou 

mais branda, sempre sendo o objetivo beneficiar o autor dos crimes considerados 

como mais graves, descumprindo assim o previsto no art. 5º, XLVI da Constituição 

Federal, criado pelo legislador constituinte com o intuito de dar aos crimes 

hediondos um tratamento mais severo.  

 Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho é verificar se após o 

abrandamento da Lei dos Crimes Hediondos, a mesma hoje continua cumprindo 

com o objetivo previsto pelo legislador constituinte de 88, quando criou o art. 5º, 
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XLIII. Além disso, será analisado se benefícios foram trazidos à sociedade, ou se em 

contrapartida, somente os autores de crimes hediondos foram beneficiados. 

 Para comprovação da referida tese, no primeiro capítulo será abordado todo o 

cenário de criação da Lei dos Crimes Hediondos, desde o surgimento do termo 

hediondo na Constituição Federal, a influência da Política Criminal do Movimento Lei 

e Ordem, a criação da Lei dos Crimes Hediondos, com influência também da citada 

Política Criminal e as críticas da doutrina, principalmente em relação à influência de 

crimes cometidos que marcaram a sociedade, que para eles, foram fatores 

determinantes para a elaboração da sistemática da Lei dos Crimes Hediondos no 

seu início. 

 A partir de então, será possível concluir que o objetivo do legislador quando 

criou na Constituição Federal um artigo que previa que o tratamento de crimes 

considerados como hediondos e equiparados, era estabelecer que para os crimes 

considerados hediondos e equiparado, o tratamento tinha que ser mais rigoroso. 

 Quem teve a responsabilidade de definir este tratamento foi o legislador 

infraconstitucional. Com isso, em 1990 o mesmo criou a chamada Lei dos Crimes 

Hediondos, que expunha em seu texto um rol taxativo dos crimes considerados 

como hediondos, os equiparados e o tratamento no qual eles deveriam ser 

submetidos. 

 No capítulo dois iremos contextualizar as modificações legislativas da Lei dos 

Crimes Hediondos, uma vez que desde seu início foi uma lei polêmica e muito 

criticada pela doutrina. Ainda nesta análise, discutiremos o que a doutrina e a 

jurisprudência falavam sobre a lei e de que forma influenciaram para que ela fosse 

modificada, principalmente na questão do regime de pena. 

 Posteriormente, no terceiro capítulo, será feito um panorama decisão do 

Supremo Tribunal Federal no HC 82.959, que pode-se dizer que foi a maior 

modificação sofrida pela Lei dos Crimes Hediondos, especialmente na questão do 

seu abrandamento, uma vez que como será demonstrado, os crimes hediondos 

chegaram a ter o mesmo tratamento dos crimes comuns. 
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  Tendo em vista o impacto da decisão, serão analisados os efeitos da mesma, 

visto que era a parte da lei onde se encontrava a sua maior rigorosidade. 

 Diante de todo o explicitado, o capítulo quatro tem justamente a função de 

trazer como a lei está nos dias de hoje, principalmente quanto ao seu rigor em 

relação ao tratamento dos crimes hediondos, trazendo uma abordagem dos 

principais institutos previstos na respectiva lei. 

 Ao final, após a análise de todas as transformações feitas pelo legislativo e 

pelo judiciário, será possível concluir como atualmente a Lei dos Crimes Hediondos 

está sendo aplicada e se sua sistemática pode ser considerada como rigorosa, 

objetivo este do legislador constituinte quando inclui na Constituição Federal de 

1988, que os crimes considerados como hediondos e equiparados devem receber 

um tratamento mais severo.    
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1. LEI DOS CRIMES HEDIONDOS E MOVIMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL 

 

1.1. Direito Penal como meio de controle social for mal: 

 

Na sociedade, para que haja uma convivência coletiva, é imprescindível que 

exista uma estipulação prévia de padrões de conduta. Neste sentido, também são 

necessários mecanismos de controle das ações dos indivíduos para assegurar a 

convivência interna, pois as atitudes podem ser contrárias as normas sociais, 

informais e formais, amplamente aceitas no plano social. 

Neste cenário, surge o controle social como conjunto de mecanismos e 

sanções sociais que pretendem submeter o indivíduo aos modelos e normas 

comunitárias.1 Doutrinariamente, são definidos dois tipos de controle social: o 

informal, proporcionado pela família, escola, opinião pública, profissão etc.; e o 

formal, onde cabe ao Estado, através de seus órgãos, controlar de forma legal, 

penal etc. 

O controle social informal está relacionado com a demonstração aos 

indivíduos de valores e normas sociais, sem que existam meios de coerção. No 

entanto, este tipo de controle pode não ser suficiente para amenizar conflitos, pois 

os indivíduos podem não está em conformidade com as formas de condutas 

apresentadas pela sociedade.  Neste cenário, surge o controle social formal, onde 

as instâncias agem de maneira coercitiva. 

 O Direito Penal, assim como o Direito de maneira geral, é considerado como 

uma das espécies do sistema de controle social formal. Mais do que isso, é um tipo 

de controle que deve atuar quando há desvio dos padrões definidos pelo Estado 

através de uma moldura legal. No entanto, esta atuação estatal por meio da lei ainda 

não é suficiente para estimular o funcionamento deste mecanismo controlador. 

 Como bem observa Alberto da Silva Franco: 

                                                           
1SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia . 2ª ed. rev., atual. eampl.  São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 60.  
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a explicitação, por força de lei, do conjunto de condutas criminosas 
não basta, contudo, para que entre em funcionamento o mecanismo 
controlador. Para que a ordem social sobreviva, é mister que o 
Estado também preveja sanções aos eventuais infratores de 
condutas incriminadas, e tais sanções, ao contrário do que ocorre 
nos controles sociais informais, não são neutras; antes, negativas e 
estigmatizantes. É necessário que o Estado emita regras para 
verificação das infrações concretamente ocorridas para imposição 
das sanções consequentes. Enquanto nos controles sociais informais 
o processo possui um grau acentuado de flexibilidade, o mecanismo 
controlador em nível do Direito Penal, não dispensa a existência de 
um processo que se desenvolva em nível de estrita legalidade2. 

 

Diante do exposto acima, conclui-se que o Direito Penal como controle social 

formal só age quando a norma, a sanção e o processo estão 

conectados,destacando-se que a pena, como forma de sanção, implica num vínculo 

entre a autoridade que pune e o indivíduo reprovado.  

Para que não haja desvio das garantias penais e processuais penais deste 

indivíduo e para que o Estado possa proteger a convivência social, é imprescindível 

que o Direito Penal como controle social seja institucionalizado, pois gera 

previsibilidade e segurança, no momento que define que é o Estado que tem o dever 

de punir e as formas que ele deve agir. 

Sendo assim, por ser um controle sob o domínio do Estado, o Direito Penal 

deve estar acessível a todos aqueles que poderão ser submetidos a ele, não sendo 

possível o seu funcionamento sem que haja previsão legal, sob pena de violação de 

garantias fundamentais dos indivíduos. 

Na Constituição Brasileira de 1988, está prevista a necessidade de 

institucionalização do Direito Penal para que uma conduta seja caracterizada como 

crime e uma pena seja utilizada como forma de sanção. O art. 5º, inciso XXXIX, tem 

a seguinte disposição: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal” 3. 

                                                           
2FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 48. 
3BRASIL. Constituição Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso 02 de junho de 
2011. 
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No caso dos crimes hediondos não foi diferente, como será abordado a 

seguir. Primeiramente, a Carta Magna Brasileira inseriu um artigo prevendo esta 

classe de crimes e posteriormente, foi criada no âmbito infraconstitucional a lei 

responsável pela regulamentação do dispositivo constitucional. 

 

1.2. Surgimento do termo crime hediondo na Constitu ição Federal de 1988: 

 

A Constituição Federal de 1988 é a formalização atual do Direito Penal no 

Brasil, eis que arrola os bens jurídicos dignos de proteção penal. Além disso, de 

forma direta ou indireta, determina os objetivos e os limites deste ramo do direito, 

pois norma penal sem previsão constitucional caracteriza uma expressão estatal de 

abuso ou de injustiça. 

 A onda de criminalidade violenta no Brasil vinha crescendo com tal 

intensidade na segunda metade do século passado que o constituinte de 1988, em 

resposta ao clamor público, viu-se obrigado a inserir o art. 5º, inciso XLIII da CF/88, 

uma disposição específica, de eficácia limitada, assim redigida: 

“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” 4. 

 

O termo hediondo é entendido como algo que provoca indignação e revolta no 

ser humano, neste sentido, crimes de natureza hedionda possuem a mais alta 

gravidade, sendo doutrinariamente, conhecidos como delitos de máxima 

potencialidade lesiva. 

 Vale destacar, que o legislador constituinte inseriu os crimes hediondos no 

artigo que prevê o rol dos direitos e garantias individuais, demonstrando o seu grau 

                                                           
4TOVIL, Joel. A (nova) Lei dos Crimes Hediondos Comentada: aspect os penais, processuais e 
jurisprudenciais (na forma das Leis 8.930/94, 9.677 /98, 9.695/98 e 11.464/2007). Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 1. 
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de importância e a impossibilidade da sua exclusão por meio de emenda 

constitucional5. 

 Além disso, o respectivo dispositivo é uma norma constitucional de 

criminalização, pois acrescenta expressas limitações de natureza penal e processual 

penal, que são atribuídas ao legislador ordinário. A previsão é de que não cabem as 

causas excludentes de punibilidade, como a anistia e a graça, nem tampouco é 

possível que seja aplicada a fiança. 

 O legislador ainda equiparou os crimes de tortura, tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, terrorismo aos crimes hediondos, com isso, as 

mesmas limitações aplicáveis a esta categoria são aplicadas aos equiparados e 

todos devem sofrer na legislação infraconstitucional um tratamento isonômico. 

 Sendo assim, o legislador constituinte se encontrava em um cenário, onde a 

sociedade solicitava uma maior repressão aos crimes considerados como 

gravíssimos. Analisando o dispositivo, percebe-se que o suporte do texto 

constitucional foi a política criminal denominada Movimento Lei e Ordem6. 

 

1.3. Movimento Lei e Ordem 

 

 A corrente político-criminal do “Movimento Lei e Ordem” surgiu na década de 

70 nos Estados Unidos, com a ideia de repressão máxima e ampliação das leis 

incriminadoras.  Mais do que isso, sua intenção era criar novas categorias penais, a 

intensificação de cominações de tipos penais e a eliminação de garantias 

constitucionais. 

 De acordo com o João Marcello de Araujo Junior, os defensores deste 

movimento alegam que “os espetaculares atentados terroristas ou o gangtsterismo e 

                                                           
5Cf. art. 60, § 4º, inciso IV da CF/88: “não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir: IV – os direitos e garantias individuais”. 
6De acordo com Francisco Toledo: “O legislador constituinte de 1988, ao editar a norma do art. 5º, 
XLIII, criando a categoria dos crimes hediondos, bem como o legislador ordinário, ao regulamentar 
esse preceito através da Lei 8.072/90, agiram apressada e emocionalmente na linha da ideologia Law 
andOrder”. (TOLEDO, Francisco de Assis. Crimes Hediondos , Fascículos de Ciências Penais, Porto 
Alegre, 1992, n. 5, p.59) 
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a violência urbana somente podem ser controlados com leis severas, que imponham 

a pena de morte e longas penas privativas de liberdade. Esses seriam os únicos 

remédios eficazes para intimidar e neutralizar os delinquentes e, ademais, os únicos 

válidos para fazer justiça às vítimas e aos homens de bem, ou seja, aos que não 

delinquem” 7.   

 Além disso, afirma o autor acima citado que a Política Criminal ditada pelo 

Movimento de Lei e Ordem defende que:  

 

a) a pena se justifica como castigo e retribuição, no velho sentido, 
não devendo a expressão ser confundida com o que hoje 
denominamos retribuição jurídica (grifo do autor); b) os chamados 
crimes atrozes sejam punidos com penas severas e duradouras 
(morte e privação de liberdade de longa duração); c) as penas 
privativas de liberdade impostas por crimes violentos sejam 
cumpridas em estabelecimentos penais de segurança máxima e o 
condenado deve ser submetido a um excepcional regime de 
severidade, diverso daquele destinado aos demais condenados; d) a 
prisão provisória deve ser ampliada, de maneira a representar uma 
resposta imediata ao crime; e) haja diminuição dos poderes de 
individualização do juiz e menor controle judicial da execução, que 
deverá ficar a cargo, quase exclusivamente, das autoridades 
penitenciárias8. 

 

 Nessa perspectiva, o clamor popular no Brasil pela busca por soluções diante 

da criminalidade, fez com que os efeitos do Movimento Lei e Ordem se estendessem 

ao Brasil e influenciassem o legislador constituinte de 88 e este, com intuito de 

amenizar o medo e a desconfiança dos brasileiros quanto às instituições 

responsáveis pelo combate a criminalidade, criou a categoria dos crimes hediondos 

e estabeleceu para eles um regime mais severo.    

 Não obstante, a norma infraconstitucional responsável pela regulamentação 

da previsão constitucional dos crimes hediondos e equiparados, foi criada em 1990. 

Denominada, Lei dos Crimes Hediondos, recebeu o número 8.072/90, após a 

tramitação de vários projetos sobre o tema no Congresso Nacional. 

                                                           
7JUNIOR, João Marcello de Araujo. Sistema penal para o terceiro milênio: atos do coló quio Marc 
Ancel . 2ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 71. 
8Ibidem, p. 72. 
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1.4. A criação da Lei dos Crimes Hediondos: 

 

Na linha do pensamento lei e ordem, surgiu a Lei 8.072/90. A respectiva 

norma infraconstitucional seguiu as determinações da Constituição Federal de 1988. 

Esta lei constitui verdadeiro divisor de águas na história do Direito Penal brasileiro, 

porque modificou radicalmente a forma com que o Estado pune os crimes mais 

graves, que passaram a ser tratados com muito mais severidade.9 

O legislador ordinário seguindo o previsto na Constituição Federal de 88, 

também inclui na lei 8.072/90 restrições penais e processuais penais para os crimes 

hediondos e seus equiparados. Mais do que isso, ele foi além como explicitado pela 

doutrina, pois acrescentou a proibição do indulto e do regime prisional progressivo, 

além de suprimir a liberdade provisória. 

Nota-se que o presente diploma legislativo foi editado “sob os impactos dos 

meios de comunicação de massa, mobilizados em face de extorsões mediante 

sequestro, que tinham vitimizado figuras da elite econômica e social do País (caso 

Martinez, caso Salles, caso Diniz10, caso Medina etc.)” 11. 

O caso de maior destaque foi a extorsão mediante sequestro, em 06 de junho 

de 1990, praticada contra o publicitário Roberto Medina, conhecido publicamente por 

                                                           
9TOVIL, Joel. A (nova) Lei dos Crimes Hediondos Comentada: aspect os penais, processuais e 
jurisprudenciais (na forma das Leis 8.930/94, 9.677 /98, 9.695/98 e 11.464/2007). Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 3. 
10Na manhã do dia 11 de dezembro de 1989, o empresário Abilio Diniz, do grupo Pão de Açúcar, foi 
sequestrado quando se dirigia a seu escritório. Os sequestradores usaram uma Caravan disfarçada 
de ambulância para bloquear o caminho do empresário, nas esquinas das ruas Sabuji e Seridó, no 
Jardim Europa (zona sudoeste de São Paulo). Pediram resgate de US$ 30 milhões. A Caravan foi 
abandonada no Morumbi (zona sudoeste). Um cartão de uma oficina mecânica foi a primeira pista 
encontrada pela polícia, que prendeu o chileno Pedro Segundo Solar Venega. A partir dessa prisão, 
foram identificados mais cinco participantes do sequestro, que foram encontrados em um 
apartamento no Jabaquara (zona sudoeste). Com as informações dadas pelos detidos, a polícia 
encontrou o cativeiro do empresário. No dia 17 de dezembro, após um cerco de 36 horas, os dez 
sequestradores quatro chilenos, três argentinos, dois canadenses e um brasileiro se renderam. Eles 
pertenciam ao MIR (Movimento de Esquerda Revolucionária), do Chile. Eles foram condenados a 
penas de 26 a 28 anos. Graças a um acordo de troca de presos entre o Brasil e o Canadá, aprovado 
pelo Congresso, os canadenses David Spencer e Christine Lamont foram extraditados para o 
Canadá. (Cf. http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u45205.shtml, acesso em: 2 de junho 
de 2011). 
11 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 93. 
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ser o idealizador do “Rock in Rio”. O crime durou 17 dias e a vítima só foi liberada, 

após a família pagar um resgate.  

Vários projetos tramitavam no Congresso Nacional12 visando regular a 

matéria, mas foi o Projeto de Lei 3.754/89, elaborado pelo Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, que prevaleceu. O respectivo projeto foi 

encaminhado por meio da mensagem nº 546/89 do Presidente José Sarney, porém 

a exposição de motivos foi elaborada pelo professor Damásio de Jesus e explicitava 

o seguinte: 

A Carta Magna, preocupando-se com os direitos dos cidadãos 
quando autor de infrações penais, procurou o justo equilíbrio com os 
interesses da sociedade. Ao mesmo tempo em que nos incisos do 
art. 5º estabeleceu uma série de garantias do homem como réu de 
crime, consignou o princípio firme de que a resposta penal deve ser 
severa e grave13. 

Finalmente, a mensagem presidencial e as idéias contidas nos Projetos de 

Lei, deram origem ao projeto substitutivo de nº 5.405/90, redigido pelo Deputado 

                                                           
12De acordo com Marcio Gai Veiga, os primeiros projetos, ainda em 1989, “foram os de números 
2.105, que propunha o agravamento das penas para aos crimes de roubo, seqüestro e estupro 
seguido de morte, excluindo dos réus qualquer tipo de direito na fase de execução de pena; 2.154, 
que previa regras mais rigorosas para o tráfico ilícito de entorpecentes, inclusive com prisão 
preventiva obrigatória; 2.529, que previa aplicação em dobro às penas cominadas e estabelecia que 
os crimes hediondos seriam o estupro, seqüestro, genocídio, violências praticadas contra menores 
impúberes, delitos executados com evidente perversidade e assalto com homicídio ou periclitação de 
vida dos passageiros de quaisquer veículos de transporte coletivo; Seguindo, no mesmo ano, 
elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, foi proposto o projeto 3.754, 
encaminhado pelo então Presidente da República, por meio da mensagem 546/89, ao Congresso 
Nacional. Este projeto, colocava em destaque a guerra contra o crime propondo sentido à expressão 
constitucional "crimes hediondos" através da enumeração de determinadas figuras criminosas que 
receberam este rótulo, além de, definir conceitualmente a referida expressão como sendo todo odelito 
que se pratique com violência à pessoa, provocando intensa repulsa social e cujo reconhecimento 
decorra de decisão motivada de juiz competente de acordo com a gravidade do fato ou pela maneira 
execução.Após, ainda em 1989, o projeto 3.875, visava fixar penas superiores a vinte anos de 
reclusão, a diversos crimes referidos na legislação penal, e etiquetados como hediondos pelo 
mesmo, além dos que provocassem intensa repulsa. Após, o de número 4.272, visava incluir nos 
artigos 159, que trata da extorsão mediante seqüestro e no artigo 213, sobre estupro, parágrafos 
quinto e único, respectivamente, os quais afirmavam ser estes crimes hediondos. 
Já em 1990, o projeto de número 5.270, propunha o aumento das penas para os crimes de extorsão 
mediante seqüestro, baseado na justificativa que este crime estava se tornando uma indústria 
lucrativa às custas das famílias das vítimas, além do pânico causado na sociedade. Logo após, 
através do projeto número 5.281, o seguinte texto era proposto para o crime de extorsão mediante 
seqüestro: "Seja qual for sua duração, proibidos o livramento condicional, a prisão semi-aberta e a 
prisão-albergue, mesmo nos estágios finais da execução".(VEIGA, Marcio Gai. Lei de Crimes 
Hediondos: uma abordagem crítica . Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n.61, 1 jan. 2003. Disponível 
em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/3637/lei-de-crimes-hediondos/2>. Acesso em: 02 de junho de 
2011). 
13Diário do Congresso Nacional, 28 de setembro de 1989, p. 10.606. 
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Roberto Jefferson, também relator na Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

da Câmara dos Deputados. A votação transcorreu sem muito debate e o projeto foi 

aprovado pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal, 

criando a Lei 8.072/90, promulgada, com dois vetos (arts. 4º e 11) pelo Presidente 

da República Fernando Collor, em 25 de julho de 1990.  

O legislador tinha como objetivo definir o que seria um crime hediondo, no 

entanto, optou pelo chamado sistema legal e enumerou os crimes de forma 

exaustiva. Assim, crime hediondo é aquele que estiver elencado no art. 1º da Lei 

8.072/90, pois somente a lei pode indicar, em rol taxativo, quais são os crimes 

considerados como hediondos. Neste sentido, não foi adotado o critério judicial, no 

qual o juiz teria a discricionariedade de estabelecer a hediondez do delito no caso 

concreto, nem o critério misto, onde o rol definido em lei seria exemplificativo e 

meramente um guia para o juiz, podendo este considerar hediondo um crime não 

previsto no rol. 

Parte da doutrina, inconformada com o rigor das disposições, criticou a Lei 

dos Crimes Hediondos, o que gerou diversas polêmicas. Diante disso, iniciou-se um 

movimento para sua modificação, o que ao longo dos anos até os dias atuais 

ocorreu, pois a sua redação original sofreu modificações com a publicação das leis 

8.930/94, 9.677/98, 9695/98, 11.464/07 e 12.015/09, além de uma suavização do 

seu tratamento por parte da jurisprudência dos Tribunais. 

Ademais, alguns autores alegam que a criminalidade não diminuiu com a 

criação da Lei 8.072/90 e seu tratamento rigoroso. No entanto, é importante que seja 

feita uma análise de todas as modificações que a respectiva lei sofreu e suas 

razões, para verificar se o abrandamento do tratamento penal no caso destes crimes 

gravíssimos é justificável, perante a crença de que mesmo com um grau de rigor a 

criminalidade continua aumentando, tendo em vista que a lei para ser aplicada 

necessita de um aparato externo a ela e em muitos casos, por mais que ela seja 

pertinente ao caso, ações de terceiros impedem a sua aplicação.  
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2. MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI 8.072/90 

 

2.1. Lei 8.930/94 

 

 Uma lei polêmica como a dos crimes hediondos não poderia ficar sem sofrer 

modificações por muito tempo. Diante disso, a primeira modificação veio no ano de 

1994, mais uma vez com influência de casos com repercussão na mídia.  

 A chacina da Candelária e de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, aliadas ao 

assassinato da artista de televisão Daniela Perez, foram essenciais para que os 

meios de comunicação iniciassem uma ampla e intensa campanha com o objetivo 

de incluir o delito de homicídio no rol dos crimes hediondos14. 

 A Lei 8.930 de 6 de setembro de 1994 trouxe para o respectivo rol o homicídio 

simples executado em atividade típica de grupo de extermínio e o homicídio 

qualificado. Em contrapartida, exclui do rol o envenenamento de água potável ou de 

substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte.  

 Como todo tema abordado ou relacionado à Lei dos crimes hediondos, muitas 

críticas foram feitas à criação da Lei 8.930/94, vulgarmente denominada “Lei Rede 

Globo”, visto a influência exercida pela escritora Glória Perez, mãe de Daniela 

Perez, morta aos 22 anos com dezesseis tesouradas. A tragédia comoveu toda a 

população e o crime de homicídio entrou para lista do art. 1º da Lei 8.072/9015. 

 Neste cenário de violência, a política criminal do Movimento Lei e Ordem 

voltou a influenciar a legislação que prevê os crimes hediondos, mesmo que de 

forma indireta, já que a população não tinha conhecimento da respectiva política. 

Ocorre que, através de ações e manifestações16 a população mostrava a 

                                                           
14FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. E ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 103. 
15 VAZ, Paulo Junior Pereira. Lei dos crimes hediondos e suas recentes alterações . Aspectos 
polêmicos.  Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1585, 3 nov. 2007. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/10574>. Acesso em: 8 nov. 2011. 
16

 “Não é preciso dizer que os meios de comunicação social noticiaram “a boa nova” com 
manifestações de exaltada euforia. Os famosos “bustos falantes”, que ancoram os telejornais 
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necessidade de obter uma resposta contra a criminalidade, visto o temor de um dia 

ser a vítima e a revolta contra toda violência diariamente mostrada pelos meios de 

comunicação.  

 

2.2. Leis 9.677/98 e 9.695/98 

 

  A Lei 9.677/98 não trouxe grandes mudanças para a Lei dos crimes 

hediondos, visto que somente incluiu, também com influência de casos que foram 

noticiados pelos meios de comunicação, os crimes contra a saúde pública (Capítulo 

III do Título VIII do Código Penal) 17. 

 Sobre a respectiva modificação dispõe Antônio Lopes Monteiro: 

Trata-se do escândalo da falsificação dos medicamentos que, de 
forma bombástica, veio a público pela mídia escrita e falada. Nesse 
ano, o governo descobriu 138 medicamentos falsos nas prateleiras 

                                                                                                                                                                                     

nacionais, puderam, enfim, “tranquilizar” a população brasileira”.FRANCO, Alberto Silva. Crimes 
Hediondos . 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 104. 
17Lei 9677/98:art. 1º - Os dispositivos a seguir indicados do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a 
consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo: Pena - reclusão, de 4 (quatro) 
a 8 (oito) anos, e multa." § 1º-A. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, 
importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a 
substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado. § 1º Está sujeito às 
mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor 
alcoólico.§ 2º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.  
Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais: Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. § 1º Nas mesmas penas incorre 
quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui 
ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. 
 § 1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-
primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. § 1º-B. 
Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1o em relação a produtos em 
qualquer das seguintes condições:I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária 
competente; II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;III - sem 
as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; IV - com redução 
de seu valor terapêutico ou de sua atividade; V - de procedência ignorada; VI - adquiridos de 
estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. § 2º Se o crime é culposo: Pena - 
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Art. 274. Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e 
multa. Art. 275. Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou 
medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em 
quantidade menor que a mencionada: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa."Art. 276. 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Art. 277. Vender, expor à venda, ter em depósito 
ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa." 
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das farmácias. Era assunto diário nos noticiários, de forma gritante e 
os jornais a cada dia revelavam outros produtos falsificados, pondo 
em xeque a credibilidade dos laboratórios e a eficácia de seus 
remédios. Da pílula de farinha Microvlar até a falsificação do 
antibiótico Amoxil, passando pelo remédio para o câncer de próstata, 
o Androcur, veio à tona o que todos já conheciam, mas que se 
mantinha, por conveniência ou ineficácia das autoridades ou por 
ambos os motivos: a ação de quadrilhas bem organizadas e 
inescrupulosas que se aproveitavam da precária fiscalização para 
enriquecer, pondo em risco a saúde e a vida da população. Assim é 
que depois de noticiado que mulheres haviam engravidado tomando 
pílula falsa e que alguns idosos haviam morrido depois de medicados 
com Androcur sem princípio ativo, a sociedade civil exigia das 
autoridades uma tomada de posição enérgica18. 

 

 Houve polêmica em relação à ementa da lei que versava sobre o caráter 

hediondo dos crimes contra a saúde pública, uma vez que havia condutas que nem 

no Código Penal estavam descritas, além de todos os crimes previstos na Lei 

9.677/98 serem considerados hediondos, até mesmo na sua forma culposa. 

 Neste sentido, para corrigir este dilema foi produzida a Lei 9.695/98, onde 

ficou definido como crime hediondo o art. 273 do Código Penal, com a nova redação 

que lhe foi atribuída pela Lei 9.677/98, excluída a modalidade culposa19. 

 Mais uma vez a doutrina20 veio com a crítica de que usar o Direito Penal não 

faria mais com que os laboratórios agissem de forma correta, porém vale lembrar 

que não se deve somente pensar que é sempre esse o objetivo da intervenção do 

Direito Penal, qual seja impedir condutas já cometidas, mas sim tratar de forma 

severa ações que geram efeitos severos na vida das pessoas, mesmo que as 

condutas que tenham influenciado não sofram o mesmo tratamento, eis que foi o 

ponto de partida. 

                                                           
18MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, comentários e aspectos po lêmicos . 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 98-99. 
19FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 105. 
20Sobre a explosiva questão da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos para fins 
terapêuticos ou medicinais e o papel do Direito Penal, por todos: FRANCO, Alberto Silva. Crimes 
Hediondos . 6ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 104. 
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2.3. Lei 12.015/09 

 

 No presente trabalho é necessário que haja uma inversão da ordem de 

apresentação das leis modificativas da Lei dos Crimes Hediondos, uma vez que a 

Lei 11464/97 trouxe alterações que são o ponto de partida para a principal análise 

deste trabalho, qual seja a modificação da progressão de regime nos crimes 

hediondos como exemplo de abrandamento da lei. 

 A Lei 12015/09 modificou o rol dos crimes hediondos em relação aos crimes 

revogando o crime de atentado violento o pudor, juntando-o ao estupro, modificando 

o conceito de presunção de violência do art. 224 do Código Penal para estupro de 

vulnerável e a redação do crime de corrupção de menores. 

 Sobre esta modificação, explicita Guilherme de Souza Nucci: 

Corrigiu-se a redação do art. 1º da Lei 8.072/90, eliminando-se a 
controvérsia existente a respeito de serem ou não hediondas as 
formas simples do estupro e do atentado violento ao pudor. Fica 
clara a hediondez do estupro (que agora abrange o atentado violento 
ao pudor) nas formas simples e qualificadas (art. 1º, V, Lei 8.072/90). 
Fica clara, também, a hediondez do estupro de vulnerável 
(abrangendo o atentado violento ao pudor) nas formas simples e 
qualificadas (art. 1º, VI, da Lei 8.072/90). A novatio legis, em nosso 
entendimento, não produz efeito retroativo para prejudicar o réu, mas 
não se impede que os tribunais continuem aplicando a jurisprudência 
dominante no sentido de que eram hediondas as formas simples do 
estupro e do atentado violento ao pudor. Somente os que entendiam 
de modo diverso devem passar a respeitar o novo critério legal a 
partir da vigência da Lei 12.015/200921 

 

 Com essa modificação, o art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos passou a 

versar da seguinte forma: o inciso V prevê o crime de estupro do art. 213, caput e 

§§1º e 2º e o inciso VI prevê o crime de estupro de vulnerável do art.217-A, caput e 

§§ 1º, 2º, 3º e 4º como crimes hediondos22. 

                                                           
21NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual. Comentários à Lei  12.015, de 7 
de agosto de 2009. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2009. p. 101 e 102. 
22BRASIL. Lei 8072 de 25 de julho de 1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br 
/ccivil_03/leis/L8072.htm. Acesso 24 de outubro de 2011. 
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 Vale destacar, que todas as modificações apresentadas até agora no 

presente trabalho tiveram o condão de manter a lei rigorosa, no entanto, a crítica à 

Lei 8072/90 por parte da doutrina, principalmente quanto a progressão de regime, 

fez com que o legislador e membros do judiciário mudassem a sua maneira de 

pensar quanto a esta rigorosidade, o que fez com que houvesse uma alteração 

drástica na lei, caracterizando um abrandamento se comparado com sua 

rigorosidade atual. A atitude do legislador será analisada a seguir. 

 

2.4. Lei 11.464/97 

 

 Aqui se inicia a principal análise do trabalho, qual seja a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072/90, que será abordada no capítulo 

seguinte, com a consequente criação da Lei 11.464/97, que alterou a progressão de 

regime nos crimes hediondos.  

 A Lei 8.072/90 previa em seu art. 2º, § 1º que “a pena por crime previsto neste 

artigo será cumprida integralmente em regime fechado”, o que trouxe muita 

discussão na doutrina, que considerava esta proibição inconstitucional. Já no poder 

judiciário, a jurisprudência considerava constitucional o respectivo artigo, porém em 

fevereiro de 200623, seu entendimento mudou quando o Supremo Tribunal Federal 

modificou seu posicionamento sobre a progressão de regime nos crimes hediondos, 

declarando inconstitucional o art. 2º, §1º da Lei dos Crimes Hediondos. 

 Em resposta aos efeitos que a decisão do Supremo Tribunal Federal gerou no 

regime dos crimes hediondos, o Congresso Nacional aprovou a Lei 11.467/2007, 

que modificou o texto do referido dispositivo para admitir o direito à progressão de 

regime aos condenados por crime hediondo, não mais sendo possível a nenhum 

órgão do Poder Judiciário, acaso presentes os requisitos objetivos, que foram 

alterados pela nova legislação e subjetivos, negar este direito24. Destacando que, a 

                                                           
23BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n. 82.959, Pleno, Relator: Ministro Marco Aurélio, j. em 
23.2.2006, DJU de 1º.9.2006. 
24 “O Supremo Tribunal Federal, num verdadeiro leading case, fez aplicação, no julgamento do 
habeas corpus, do disposto no art. 27 da Lei 9.868/99, que se refere ao processo e julgamento dos 
casos de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade (ADI ou ADC). Com isso, acolheu o 
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respectiva lei incorporou alguns termos da decisão do Supremo Tribunal Federal25, 

diferenciando somente quanto ao tempo de cumprimento de pena necessário para 

garantir a progressão de regime. 

 A nova redação da Lei dos Crimes Hediondos, não mais proíbe a liberdade 

provisória, pois o inciso II do art. 2º refere-se apenas à inafiançabilidade, tampouco 

veda a progressão de regime, visto que o parágrafo primeiro do art. 2º passou a 

estabelecer a necessidade do cumprimento inicial da pena no regime fechado. 

Contudo, passou a ser exigido o cumprimento de 2/5 da pena (se o apenado for 

primário) e 3/5 (se reincidente), diferentemente do que ocorre com os condenados 

por outros crimes, que podem progredir de regime após o cumprimento de 1/6 da 

pena, segundo o art. 112, da Lei de Execuções Penais. 

 Vale lembrar, que tais modificações atingiram, não somente os crimes 

hediondos, mas os assemelhados, inclusive o tráfico ilícito de drogas. A alteração 

legislativa, portanto, revogou o disposto no art. 44, caput da Lei nº. 11.343/06.  

 De acordo com Antonio Lopes Monteiro, a influência para modificar já vinha 

de antes da decisão do Supremo Tribunal Federal26: 

Até à edição da Lei de Tortura – Lei n. 9455/97 –, a questão da 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei n. 
8072/90 (cumprimento da pena integralmente em regime fechado 
para os crimes hediondos e equiparados), embora não pacificada na 
doutrina, o que seria até impossível, o Supremo Tribunal Federal já 
havia firmado posição a favor da constitucionalidade. A Lei de 
Tortura, porém, no que diz respeito ao cumprimento de pena, dispôs 
de forma diversa ao prever no § 7º do art. 1º, com exceção à 
modalidade do § 2º (crime omissivo), que o condenado iniciará o 
cumprimento da pena em regime fechado. Assim, se apenas o início 
será em regime fechado, a conclusão a contrario sensu é que a lei 
não proíbe a progressão de regime. 

 

                                                                                                                                                                                     

entendimento de que, em se tratando de controle incidental ou difuso, é pertinente à Corte Suprema 
estender os efeitos da decisão a outras situações processuais suscetíveis de serem alcançadas pelo 
reconhecimento in concreto de inconstitucionalidade.” FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 
6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 228. 
25BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n. 82.959, Pleno, Relator: Ministro Marco Aurélio, j. em 
23.2.2006, DJU de 1º.9.2006. 
 
26MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, comentários e aspectos polêmicos . 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.193. 
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 A principal característica da presente lei é que ela deu fim a discussão acerca 

da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do cumprimento integral da pena em 

regime fechado. No entanto, diante da falta de análise profunda, iniciou-se uma 

discussão doutrinária quanto a qual regime as pessoas que cometeram crimes 

hediondos antes da lei devem ser submetidas. 

 Como bem destaca Antonio Lopes Monteiro: 

Para corrente liberal, e com fundamento no julgamento do pelo STF 
do HC 82.959, como retrocomentado, a Lei 11464/07 é novatio legis 
in pejus. Vale dizer, veio consolidar aquele entendimento no que 
tange à inconstitucionalidade do cumprimento da pena integralmente 
em regime fechado. Assim, permitida a progressão, o requisito 
objetivo era o cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior (art. 
112 da Lei n. 7210/84 – Lei de Execução Penal). A Lei 11.464/07 
criou uma regra mais gravosa para o condenado por crimes 
hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo (§ 2º do art. 2º da 
Lei 8072/90 – nova redação), ao impor o cumprimento de 2/5 da 
pena, se primário, ou 3/5, se reincidente, no regime anterior como 
requisito objetivo para a progressão. Alterou, portanto, para 
prejudicar o condenado, o art. 112 da LEP, que exigia apenas 1/6. 
Não pode retroagir, pois (art. 5º, XL, da CF e art. 2º, parágrafo único, 
do CP) 
Mas outra posição merece ser analisada, consoante o 
posicionamento exposto nos itens anteriores e por nós defendido. È 
que a decisão do STF no HC 82.959 não revogou a Lei dos Crimes 
Hediondos, embora a progressão por esse entendimento, viesse 
sendo aplicada em caso concretos. Por tanto, vigora ainda o § 1º do 
art. 2º da Lei 8072/90, que não havia sido revogado por nenhuma 
outra lei, nem teve suspensa sua execução pelo Senado Federal (art. 
52, X, da CF). Assim, a nova lei é mais benéfica, novatio legis in 
mellius, e retroage a todos os casos pregressos. É possível a 
progressão (§ 1º), mas o condenado deve cumprir 2/5 da pena, se 
primário, ou 3/5, se reincidente, no regime anterior (§ 2º), Em suma, 
se antes da vigência da Lei 11464/07 não se admitia progressão e 
agora sim, esta lei é mais benéfica. 
Pode surgir, ainda, uma posição intermediária, tendo como termo de 
análise o dia 23 de fevereiro de 2006, data de julgamento do HC 
82959 pelo STF. Para adeptos dessa corrente, a progressão, com o 
cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior (regra geral do art. 
112 da LEP), era possível apenas para os crimes praticados após 
essa data. Desse modo, a exigência, do cumprimento de 2/5 ou 3/5 
só retroage para os crimes praticados até 22 de fevereiro de 2006. 
Para crimes cometidos entre 23 de fevereiro de 2006 (data do 
julgamento do HC 82959 no STF) e 28 de março de 2007 (data da 
nova lei), a regra não se aplica, porque, in casu, seria mais gravosa. 
Para esses crimes, o requisito objetivo continua sendo o 
cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior27. 

                                                           
27MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, comentários e aspectos polêmicos . 
São Paulo: Saraiva, 2010, p.193. 
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 Apesar da Lei 11464/07 finalizar a discussão da constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade do cumprimento integral da pena em regime fechado, surgiu 

com ela a discussão quanto ao efetivo alcance de sua aplicação como demonstrado 

acima. 

 Parte da doutrina reconheceu que o autor de crimes hediondos depois de 

cumpridos apenas 1/6 da pena já deveria está em regime semiaberto. No judiciário 

esta posição também prevaleceu28, ignorando o previsto no art. 52, X da 

Constituição Federal29, que prevê que cabe ao Senado Federal a responsabilidade 

de suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Diante desse embate, foi a partir 

daqui o Supremo Tribunal Federal 

 A previsão constitucional foi ignorada, pois diante da declaração de 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos pelo Supremo 

Tribunal Federal, surgiu a tese de que deveria ser aplicado o intervalo de pena dos 

crimes comuns (1/6 da pena – art. 112 da LEP), ou seja, autores de crimes 

                                                           
28

 “Crimes hediondos e assemelhados. Progressão de regime prisional. Possibilidade. 
Inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8072/90. Superveniência de nova lei permitindo da 
progressão. Prevalência da fração de 1/6 para medir o lapso temporal nas condenações por fatos 
criminosos cometidos anteriormente, por ser mais benéfica. Provimento dos embargos. (BRASIL. 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Embargos Infringentes e de Nulidades n. 2007.054.00170. 3ª 
Câmara Criminal, Relator: Desembargador Valmir de Oliveira Silva. In: DJU, de 10 de julho de 2007)”. 

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. 
CRIMES HEDIONDOS. INCONSTITCIONALIDADE DA VEDAÇÃO AO CUMPRIMENTO 
PROGRESSIVO DA PENA. EXIGÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO 
PÁTRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADVENTO DA LEI Nº 11464/07. 
LAPSOS TEMPORAIS MAIS GRAVOSOS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA AOS CASOS 
SURPEVENIENTES. 1. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, na 
sua antiga redação, não pode o magistrado exigir lapso distinto do previsto na legislação pátria para 
progressão de regime, sob pena de ferir-se o princípio da legalidade. 2. Com o advento da Lei nº 
11464/07, a progressão de regime prisional aos condenados pela prática de crimes hediondos é 
permitida após o cumprimento de 2/5 da pena, em se tratando do réu primário, ou 3/5, nos casos de 
reincidência, lapsos aplicáveis somente aos casos supervenientes à sua vigência, em razão do maior 
rigor “(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC n. 21055-PR. Sexta turma. Relator: Ministra Maria 
Therezinha de Assis Moura, In: DJU de 4 de Maio de 2007). 
29BRASIL.Constituição Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso 29 de outubro 
de 2011. 
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hediondos se beneficiaram30, mesmo diante de uma regra constitucional clara, qual 

seja ser do legislativo o poder de modificar e dar aplicação a uma lei.  

 Deve-se ressaltar que, se de um lado o princípio da individualização da pena 

estava sendo violado pelo regime de pena integralmente fechado, de outro, a 

mudança desta regra violou o previsto no art. 5º, XLIII, onde o legislador constituinte 

optou por dar aos crimes considerados como hediondos um regime mais rigoroso 

que o comum. 

  No caso dos crimes hediondos, as modificações da lei como resposta a 

sociedade de que as pessoas que praticam um ilícito penal grave serão 

responsabilizadas de forma grave, sempre sofreram críticas. Em contrapartida, 

quando houve uma manifestação para abrandamento da lei, este aconteceu e 

poucos se deram ao trabalho de criticar. 

 É claro que, diante de uma Constituição garantista, onde o réu possui 

benefícios e a vítima é esquecida31, não há margem para que haja muitos 

argumentos jurídicos para reverter esta situação, sendo o objetivo deste trabalho 

expor algumas ponderações e demonstrar outro lado não tão considerado pelos 

doutrinadores e juristas brasileiros. 

 

                                                           
30

 “Rio de Janeiro – No dia 20 de agosto de 2005, Elizeu Felício de Souza, o Zeu, foi condenado a 23 
anos e seis meses de prisão por sua participação no assassinato do jornalista Tim Lopes, da TV 
Globo, ocorrido três anos antes. Em 10 de julho de 2007, depois de cumprir um sexto da pena, Zeu 
foi beneficiado pela progressão de pena e passou para o regime semiaberto. Saiu pela porta da frente 
do Instituto Penal Edgar Costa, na cidade de Niterói, para uma visita domiciliar e nunca mais voltou”.  
(Disponível em: <http://www.impunidad.com/imprimir.php?idioma=br&shownews=579>, acesso em: 
03 de novembro de 2011). 
31 “No âmbito do Direito Penal e Processual brasileiro, a vítima foi relativamente esquecida, suas 
expectativas são escassas e a reparação de um possível dano não é um fator decisivo e prioritário. A 
vítima poderia ser tão importante para o sistema penal como o criminoso é. Se houvesse um maior 
discernimento das autoridades públicas sobre a importância da assistência às vítimas de crimes, 
reconhecendo os direitos dos cidadãos de poder viver em uma sociedade mais justa e segura, 
provavelmente haveria um enxugamento, a priori, no sofrimento doloso que é causado, muitas vezes 
pelo criminoso à vítima de determinado delito, bem como uma prevenção dada à vítima para não 
cometer um novo delito como uma forma de revidar o que recebeu. O fato é que essa omissão na 
legislação penal ou até mesmo o interesse estatal no que pertine aos dispositivos legais penais, 
deixam o próprio sistema falido, desacreditado e a mercê de uma justiça privada, ou seja, a justiça 
feita com as próprias mãos”. (CRUZ, Marcilia. Vitimologia e Direito Penal Brasileiro: Assistência  à 
vítima . Universo Jurídico. Disponível em:<http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/6931/ 
Vitimologia_e_Direito_Penal_Brasileiro_Assistencia_a_Vitima>. Acesso em: 27 de outubro de 2011). 
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3. A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 82.9 59/SP 

 

 Este capítulo vai abordar um dos temas mais polêmicos entre todos os pontos 

controvertidos da Lei dos Crimes Hediondos, qual seja a modificação da progressão 

de regime no caso dos Crimes Hediondos. Vale destacar, que várias modificações 

jurisprudenciais ocorreram em relação à Lei 8072/90, no entanto, é importante focar 

na que modificou radicalmente, gerando questões divergentes tanto na doutrina, 

quanto na jurisprudência. 

 Como já dito anteriormente, no início a pena dos Crimes Hediondos deveria 

ser cumprida integralmente em regime fechado. Contudo, esta sempre foi uma 

questão que gerou muitas discussões, principalmente em relação a sua 

constitucionalidade.  

 No Supremo Tribunal Federal, foi o HC 82.959, sendo o relator o Ministro 

Marco Aurélio, que modificou toda a sistemática da progressão de regime de pena 

na Lei dos Crimes Hediondos, visto que por maioria de votos (seis votos a cinco), 

declarou inconstitucional o § 1º do art. 2º da respectiva lei, por entender que: 

Conflita com a garantia da individualização da pena – art. 5º, inciso 
XLVI, da Constituição Federal – a imposição, mediante norma, do 
cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova 
inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução 
jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, 
da Lei nº 8.072/9032.  

 

 É importante lembrar, que majoritariamente na doutrina esta posição também 

prevalecia, uma vez que para os autores que defendiam a inconstitucionalidade, 

excluir o sistema progressivo da fase de execução era impedir que se fizesse valer, 

nessa fase, o princípio constitucional da individualização da pena. Uma lei ordinária 

                                                           
32BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n. 82.959, Pleno, Relator: Ministro Marco Aurélio, j. em 
23.2.2006, DJU de 1º.9.2006 p. 18, ementa. vol. 2245-03, p.510. 
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que estabelecia regime prisional único, sem possibilidade de nenhuma progressão 

atentava, portanto, contra tal princípio, de embasamento constitucional33. 

 No entanto, nem sempre foi este o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal, eis que antes entendia que o regime de pena integralmente fechado não 

violava o princípio da individualização da pena. 

 

3.1. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal ant es do HC 82.959/04 

 

 O Supremo Tribunal Federal, até o ano de 2004, consolidava a posição de 

que era constitucional o artigo da Lei dos Crimes Hediondos que previa que nestes 

casos, o regime de pena deveria ser cumprido integralmente em regime fechado. 

Mais especificamente, reconhecia que o § 1º do art. 2º da respectiva lei era 

constitucional. 

 Esse entendimento, antes pacificado no Supremo foi sempre discutido em 

diversos casos, vejam-se os seguintes julgados: 

HABEAS CORPUS. LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. PENA 
CUMPRIDA NECESSARIAMENTE EM REGIME FECHADO. 
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2. PAR. 1. DA LEI 8072. 
TRAFICO ILICITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO, ONDE 
O ARTIGO 2. PAR. 1. DA LEI 8072, DOS CRIMES HEDIONDOS, 
IMPÕE CUMPRIMENTO DA PENA NECESSARIAMENTE EM 
REGIME FECHADO. Não há inconstitucionalidade em semelhante 
rigor legal, visto que o princípio da individualização da pena não se 
ofende na impossibilidade de ser progressivo o regime de 
cumprimento da pena: retirada a perspectiva da progressão frente a 
caracterização legal da hediondez, de todo modo tem o juiz como dar 
trato individual a fixação da pena, sobretudo no que se refere a 
intensidade da mesma. Habeas corpus indeferido por maioria34. 

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 
"REFORMATIO IN PEJUS": INOCORRENCIA. TRAFICO ILICITO DE 
ENTORPECENTES E DROGAS AFINS. REGIME FECHADO. Lei 
8.072/90, art. 2, par. 1. I. - O Tribunal, ao rever, a dosagem da pena, 

                                                           
33 Sobre a inconstitucionalidade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado, por 
todos: FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 104. 
 
34BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 69.657, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/1992, DJ 18-06-1993.  
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não fica vinculado aos critérios adotados pelo juiz. No caso, revendo 
a operação de dosagem da pena, o Tribunal, diante da prova da 
reincidência, não podia exclui-la. Tendo a pena sido reduzida de 11 
(onze) anos para 5 (cinco) anos de reclusão, não há falar em 
"reformatio in pejus". II. - A pena por crime previsto no artigo 2º par. 
1º da LEI 8.072/90 será cumprida em regime fechado. Inocorrência 
de inconstitucionalidade. C.F., art. 5º, XLIII. III. - HC indeferido35. 

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 crime 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 indeferida36

. 

 

 Na doutrina também existiam defensores deste entendimento de que o regime 

de pena integralmente fechado não ofenderia ao princípio da individualização da 

pena, tal como expõe Renato Marcão37, uma vez que não há ofensa ao respectivo 

princípio, visto que a retirada da perspectiva de progressão em face da 

caracterização legal da hediondez, não impede que o juiz possa dar trato individual à 

fixação da reprimenda, inclusive no que se refere à sua intensidade. 

 A alegação de ofensa ao princípio constitucional não merecia mesmo 

prosperar, uma vez que o próprio poder constituinte autorizou o legislador a aferir 

um tratamento mais severo aos crimes definidos como hediondos. Mais do que isso, 

não havia nenhuma previsão constitucional que impedisse que o legislador 

infraconstitucional pudesse estabelecer regras mais rigorosas para o cumprimento 

da pena em delitos considerados como graves. 

                                                           
35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 69.377, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda 
Turma, julgado em 03/11/1992, DJ 16-04-1993.  
36BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 69.603, Relator (a): Min. PAULO BROSSARD, Tribunal 
Pleno, julgado em 18/02/1993, DJ 23-04-1993. 
37 Por todos:MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 5ª ed. São Paulo. Editora Saraiva,2007, p. 
130 e 131. 
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 Neste sentido, merece transcrição o seguinte trecho proferido pelo Ministro 

Celso de Mello que expôs no seu voto no HC nº 69.657 que: 

O principio constitucional da individualização das penas, que é de 
aplicabilidade restrita, concerne, exclusivamente, a ação legislativa 
do Congresso Nacional. Este, em consequência, constitui o seu 
único destinatário.O principio em causa não se dirige a outros órgãos 
do Estado, pois, no caso, o legislador – a quem se dirige a 
normatividade emergente do comando constitucional em questão -, 
atuando no plano normativo, e no regular exercício de sua 
competência legislativa, fixou em abstrato, a partir de um juízo 
discricionário que lhe pertence com exclusividade, e em função da 
maior gravidade objetiva dos ilícitos referidos, a sanção penal que 
lhes é imponível.A par dessa individualização in abstracto, o 
legislador – ainda com apoio em sua competência constitucional – 
definiu, sem qualquer ofensa a princípios ou valores consagrados 
pela Carta Política, o regime de execução pertinente às sanções 
impostas pela pratica dos delitos referidos. A fixação do quantum 
penal e a estipulação dos limites, essencialmente variáveis, que 
oscilam entre um mínimo e um máximo, decorrem de uma opção 
legitimamente exercida pelo Congresso Nacional.A norma legal em 
questão, no ponto em que foi impugnada, ajusta-se a quanto 
prescreve o ordenamento constitucional, quer porque os únicos 
limites materiais que restringem essa atuação do legislador ordinário 
não foram desrespeitados (CF, ART.5, XLVII) – não se trata de pena 
de morte, de pena perpetua, de pena de trabalhos forcados, de pena 
de banimento ou de pena cruel – que porque o conteúdo da regra 
mencionada ajusta-se a filosofia de maior severidade consagrada,em 
tema dos delitos hediondos,pelo constituinte 
brasileiro(CF,ART.5,XLIII).A progressividade no processo de 
execução das penas privativas de liberdade, de outro lado, não se 
erige a condição de postulado constitucional.A sua eventual 
inobservância, pelo legislador ordinário, não ofende o principio da 
individualização penal38. 

 

 Esta posição prevaleceu durante alguns anos, até que, no dia 08 de abril de 

1997, foi publicada a Lei nº 9.455/97 que definiu os crimes de tortura (equiparado a 

hediondo pela Lei nº 8.072/90) e estabeleceu um regime menos rigoroso na 

execução da pena para este crime, admitindo a progressão prisional39. Diante disso, 

alguns tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, tentaram iniciar um 

                                                           
38BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 69.657, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/1992, DJ 18-06-1993. 
39art. 1º, § 7º - O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o 
cumprimento de pena em regime fechado. (BRASIL. Lei 9.455 de 7 de abril de 1997. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm. Acesso 09 de novembro de 2011).  
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entendimento40 de que a Lei de Tortura havia derrogado a Lei dos Crimes 

Hediondos41. 

 No entanto, o entendimento de que o regime de pena integralmente fechado 

deveria ser aplicado nos crimes hediondos prevaleceu mesmo após a Lei de Tortura, 

como estabelecido na Súmula 698 do Supremo Tribunal Federal: “Não se estende 

aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão de regime de 

execução da pena aplicada ao crime de tortura”. 

 Assim, a Suprema Corte do país vinha se posicionando favoravelmente pela 

constitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, contudo, com as 

mudanças na composição de seus ministros, e com a intensidade dos argumentos 

doutrinários e jurisprudenciais a inconstitucionalidade do referido dispositivo se 

confirmou, como já dito anteriormente com o julgamento do Habeas Corpus 82.959. 

 

3.2. O Julgamento do HC 82.959/04. 

 

 Em março de 2003, o HC 82.959-7/SP teve como impetrante e paciente a 

mesma pessoa, o pastor evangélico Oséias de Campos, condenado a 12 anos e 3 

meses de reclusão por atentado violento ao pudor.  Foi distribuído ao Ministro 

Maurício Corrêa em 1º de abril de 2003, mas como ele assumiu a Presidência do 

STF em 5 de junho de 2003, foi redistribuído em 11 de junho de 2003 ao Ministro 

Marco Aurélio42.  

                                                           
40BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp.140.617/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Luiz Vicente 
Cernicchiaro, DJU 15.12.1997, pág. 66580. 
41Daí por diante, começou a tomarcorpo em algunsTribunais, especialmente no Superior Tribunal de 
Justiça, o entendimento de que a Lei nº 9.455/97, por se tratar de diploma legal de igual categoria à 
Lei nº 8.072/90, ao disciplinar de modo diferente a mesma matéria, admitindo a progressão de regime 
até então vedada por esta última, derrogara a Lei dos Crimes Hediondos na parte em que com esta 
incompatível, afetando a disciplina unitária determinada pela Carta Política, permitindo a progressão 
de regime não só ao crime de tortura, como também aos demais hediondos ou equiparados. (COMIN, 
Fernando da Silva. Os crimes hediondos e a individualização da pena à luz de uma nova proposta de 
atuação.  Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1056, 23 maio 2006. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/8454>. Acesso em: 14 nov. 2011). 
42MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, comentários e aspectos po lêmicos . 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 205. 
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 A hegemonia jurisprudencial até então dominante foi rompida com o 

julgamento do respectivo Habeas Corpus, onde o tribunal do pleno da Corte 

Suprema, com nova composição, ao reanalisar a matéria, em sessão ocorrida no dia 

23 de fevereiro de 2006, por seis votos (Marco Aurélio, Carlos Britto, Gilmar Mendes, 

Cezar Peluso, Eros Grau e Sepúlveda Pertence) a cinco (Carlos Velloso, Nelson 

Jobim, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Celso de Mello), declarou inconstitucional o 

§ 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, permitindo, com isso, a progressão de regime para 

os crimes hediondos e equiparados. 

 O Ministro Marco Aurélio, relator do HC 82.959, como já sabido, sempre 

manteve o entendimento da inconstitucionalidade da imposição do regime fechado 

para o cumprimento integral da pena nos crimes hediondos43. Neste sentido, era de 

se esperar, que o seu voto fosse no sentido de declarar a inconstitucionalidade do 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, em face da violação dos princípios da 

individualização da pena44, este também usado pelos que defendiam a 

constitucionalidade do respectivo artigo, e da isonomia45, visto que a individualização 

da pena contida na Constituição inclui a fase de execução da pena e, desta feita, 

                                                           
43“(...) o princípio isonômico em sua latitude maior, quer o da individualização da pena previsto no 
inciso XLVI do art. 5º da Carta, e 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, que é solapada pelo afastamento, por completo, de contexto revelador da 
esperança, ainda que mínima, de passar-se ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso. (...) 
Assentar-se 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 a princípios tão caros em 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 voltado para o bem comum. (...) Há de se considerar que a própria 
Constituição Federal contempla restrições a serem impostas àqueles que se mostrem incursos em 
dispositivos da Lei n. 8.072/90 e dentre elas não é dado encontrar a relativa à progressividade do 
regime de cumprimento de pena. O inciso XLIII do rol das garantias constitucionais – art. 5º - afasta, 
tão somente, a fiança. a graça e a anistia para, em inciso posterior (XLVI), assegurar de forma 
abrangente, sem excepcionar esta ou aquela prática delituosa, a individualização da pena  (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. HC 69.657, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/1992, DJ 18-06-1993). 
44art. 5º - 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.(BRASIL.Constituição Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitu ao.htm. Acesso 11 de novembro de 
2011). 
45

art. 5º - todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. (BRASIL.Constituição Federativa do 
Brasil de 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituição 
/constituçao.htm. Acesso 11 de novembro de 2011). 
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não poderia afastar a possibilidade de progressão do respectivo regime de 

cumprimento de pena. 

 Com base nisso, embora o parecer da Procuradoria-Geral da República fosse 

pelo indeferimento da ordem, o ministro-relator votou pela concessão da ordem. No 

mesmo sentido, o Ministro Carlos Britto deteve a posição de que era possível a 

progressão de regime de cumprimento de pena em crimes hediondos, uma vez que 

o princípio da dignidade da pessoa humana impõe a execução da pena privativa de 

liberdade baseada na reeducação e na ressocialização da pessoa, o que implica 

trazer para o contexto da execução da pena a garantia de sua individualização, 

devendo existir um regime gradativo de redução dos rigores penais46. 

 Em contrapartida, o Ministro Carlos Velloso não concordou com este 

entendimento, visto ter antecipado seu voto no sentido do indeferimento da ordem, o 

qual foi acompanhado pelo Ministro Joaquim Barbosa47. 

 Os Ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes, acompanharam o Ministro 

Marco Aurélio, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 

8.072/90, visto que a progressão de regime prevista na respectiva lei afronta o 

direito fundamental à individualização da pena, pois é importante permitir as 

particularidades de cada pessoa e a sua capacidade de reintegração social48. 

 A Ministra Ellen Gracie sustentou a constitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da 

Lei dos Crimes Hediondos, pois não haveria ofensa ao princípio da individualização 

da pena. Para ela, o legislador apenas não teria permitido ao juiz uma dada opção, 

segundo os ditames do constituinte que discriminou determinados crimes como 

hediondos, cabendo-lhes, portanto tratamento diferenciado. Por questão de política 

criminal, os condenados por crimes hediondos seriam privados de alguns benefícios 

penais. 

                                                           
46BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. HC n. 82.959. Relator Ministro Marco Aurélio. Voto-
vista proferido pelo Ministro Carlos Britto (Últimas notícias – 24.02.2006). Acesso em: 11 de 
novembro de 2011. 
47BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. HC n. 82.959. Relator Ministro Marco Aurélio. 
Informativo n. 315 (06.08.2003). Acesso em:11 de novembro de 2011. 
48BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. HC n. 82.959. Relator Ministro Marco Aurélio. 
Informativos 334 e 372 (18.12.2003 e 02.12.2004). Acesso em:11 de novembro de 2011. 
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 A Ministra foi acompanhada pelos Ministros Nelson Jobim e Celso de Mello, o 

qual sustentou que a fixação de pena e a estipulação dos limites oscilantes entre o 

mínimo e o máximo abstrato decorrem de uma opção legitimamente exercida pelo 

Congresso Nacional49. 

 Acompanhando o voto do relator, o Ministro Eros Grau argumentou que o 

legislador não poderia impor regra fixa de modo a impedir que o julgador 

individualize, caso a caso, a pena do condenado, ressaltando que a proibição da 

progressão de regime afronta o princípio da individualização da pena50. 

 Finalmente, o Ministro Sepúlveda Pertence também proferiu voto pela 

inconstitucionalidade da norma, ressaltando que o momento de aplicação de pena é 

diverso do da execução, em que se analisa a natureza do delito, ou seja, nas suas 

palavras esse movimento de exacerbação de penas como solução ou como arma 

bastante ao combate à criminalidade só tem servido a finalidades retóricas e 

simbólicas51. 

 Assim, em decisão em comum opinião com a doutrina majoritária52, a decisão 

do Supremo Tribunal Federal afastou a proibição da progressão de regime de 

cumprimento da pena aos réus condenados pela prática de crimes hediondos, 

cabendo ao juiz da execução penal analisar os pedidos de progressão e concedê-la, 

caracterizando assim o princípio da individualização da pena. 

 Eis a ementa: 

                                                           
49“Supremo afasta a proibição de progressão de regime nos crimes hediondos”. Últimas Notícias 
(STF), Brasília, DF, 23.02.2006.  
50

 Idem. 
5151BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. HC n. 82.959. Relator Ministro Marco Aurélio. Voto 
proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence (Últimas notícias – 24.02.2006). Acesso em: 11 de 
novembro de 2011. 
52O poder outorgado ao legislador infraconstitucional não vai a ponto de dotá-lo de uma “delegação 
em branco”, “que tudo poderá fazer. Se assim entender”, como observa o Min. Gilmar Mendes, “tem-
se a completa descaracterização de uma garantia fundamental”. Não teria nenhum sentido lógico 
introduzir a individualização da pena no catálogo dos direitos e garantias fundamentais e, ato 
contínuo, conceder ao legislador comum a possibilidade de esvaziar seu conteúdo. Ademais, se a 
intenção do legislador constituinte fosse deixar, à livre disposição do legislador comum, o 
preenchimento integral do conceito de individualização da pena, não seria mais apropriado suprimi-lo 
do contexto constitucional? O § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, na medida em que submetia o 
condenado, por crime hediondo, a um regime prisional integralmente fechado, sem oportunidade de 
uma abertura progressiva para a liberdade, atritava com o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição 
Federal. Por todos: FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 228. 
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PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO 
DE SER. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas 
espécies fechado, semiaberto e aberto, tem como razão maior a 
ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao 
convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE 
CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI 
Nº 8.072/90 INCONSTITUCIONALIDADE EVOLUÇÃO 
JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da individualização da 
pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, 
mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente 
fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, 
em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do 
artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/9053. 

 

 Vale assinalar, que outro tema de grande importância foi discutido no 

respectivo Habeas Corpus, qual seja a extensão dos efeitos desta declaração de 

inconstitucionalidade, uma vez que a decisão foi incidenter tantum, aplicando-se, a 

priori, exclusivamente ao caso concreto em julgamento.  

  

3.3. Efeitos da decisão do HC 82.959 

 

 Como bem assinala Alberto Silva Franco: 

Alguns tribunais inferiores e inúmeros juízes não atenderam ao 
comando provindo do Supremo Tribunal Federal, sob alegação de 
que a declaração de inconstitucionalidade não teria efeito erga 
omnes, mas resultara de mero controle difuso de constitucionalidade, 
e nessa situação, a declaração de inconstitucionalidade somente 
teria validade entre as partes do processo submetido a julgamento. 
Ademais, seria imprescindível que o dispositivo legal inquinado de 
inconstitucional fosse suspenso pelo Senado Federal, nos termos do 
inciso X do art. 52 da Constituição Federal54. 

 Neste sentido, antecipando a problemática que viria a seguir da decisão, o 

Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-vista no HC 82.95955, debateu a possibilidade 

                                                           
53BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 89.959, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, julgado 
em 23/02/2006, DJ 01-09-2006. 
54FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 228 e 229. 
55“Embora a Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, tenha autorizado o Supremo Tribunal Federal 
a declarar a inconstitucionalidade com efeitos limitados, é ilícito indagar sobre a admissibilidade do 
uso dessa técnica de decisão no âmbito do controle difuso. Ressalte-se que não estou a discutir a 
constitucionalidade do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999. Cuida-se aqui tão-somente de examinar a 
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de aplicar a orientação do art. 27 da Lei 9.868/9956 no controle incidental de 

constitucionalidade. 

 Vale lembrar, que o controle incidental ou difuso “caracteriza-se, 

principalmente, pelo fato de ser exercitável somente perante um caso concreto a ser 

decidido pelo Poder Judiciário. Assim, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário 

deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, deverá analisar a 

constitucionalidade ou não da lei ou do ato normativo” 57. Neste sentido, a 

declaração de inconstitucionalidade não é o objeto da ação, sua análise é 

necessária somente para resolução do caso concreto. 

 Mesmo assim, após os debates no HC 82.959, o Supremo Tribunal Federal 

em sua decisão acolheu o entendimento de que, em se tratando de controle 

incidental ou difuso, é pertinente à Corte Suprema estender os efeitos da decisão a 

outras situações processuais suscetíveis de serem alcançadas pelo reconhecimento 

in concreto de inconstitucionalidade58. 

 No entanto, até o advento da Lei 11.464/07 já analisada acima, os juízes não 

estavam obrigados a conceder a progressão de regime nos crimes hediondos, uma 

vez que não havia impedimento para que os tribunais inferiores e os juízes de 

primeiro grau decidissem de forma contrária ao Supremo Tribunal Federal.   

 Mais uma vez, não era esse o entendimento majoritário da doutrina, a mesma 

entendia que, sendo de relevante a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal, 

mesmo que a declaração de inconstitucionalidade tenha sido proferida em sede de 

controle difuso, sua eficácia seria erga omnes e não somente inter partes.  

                                                                                                                                                                                     

possibilidade de aplicação da orientação nele contida no controle incidental de constitucionalidade. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. HC n. 82.959. Relator Ministro Marco Aurélio. Voto-
vista proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, p. 620. Acesso em: 11 de novembro de 2011) 
56Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por 
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela 
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
(BRASIL. Lei 9.868 de 10 de novembro de 1999. Disponível em:http:// www.planalto.gov.br 
/ccivil_03/leis/L9868.htm. Acesso em: 11 de novembro de 2011.   
57MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional . São Paulo: Atlas. 18 ed. 2005. p. 369-641. 
58FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos.  6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 228. 
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 Isto ocorreria, pelo fato de que nesses julgados estariam presentes os efeitos 

da ação declaratória de inconstitucionalidade: a) decisão capaz de influir 

concretamente, de maneira generalizada, em grande quantidade de casos; b) 

decisão de servir à unidade e ao aperfeiçoamento do direito ou particularmente 

significativa para seu desenvolvimento; c) decisão que tenha imediata importância 

jurídica ou econômica para círculo mais amplo de pessoas e para mãos extenso 

território da vida pública; d) pode ter como consequência a intervenção do legislador 

no sentido de corrigir o ordenamento positivo ou de lhe suprimir lacunas59. 

Fenômeno este chamado de controle difuso abstrativizado. 

 Este posicionamento já possuía precedentes no próprio Supremo Tribunal 

Federal, tal como explicita Luiz Flávio Gomes: 

Em alguns casos, do controle difuso de constitucionalidade deve 
também emanar eficácia erga omnes e vinculante (o fenômeno já 
está recebendo o nome de controle difuso abstrativizado, consoante 
expressão de Fredie Didier Júnior -"Transformações do recurso 
extraordinário". Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e 
assuntos afins. Teresa Wambier e Nelson Nery Jr. (coord.). São 
Paulo: RT, 2006, p. 104-121) Aliás, foi precisamente isso que 
ocorreu, recentemente, naquela famosa decisão do STF que decidiu 
sobre o número de vereadores em cada município, que foi dirimida 
dentro de um Recurso Extraordinário (RE 197.917-SP). Com base na 
decisão da Suprema Corte o TSE emitiu Resolução (Res. 
21.702/2004) disciplinando a matéria, dando-lhe eficácia erga omnes. 
Foram interpostas duas ADIns contra essa Resolução (3.345 e 
3.365). Ambas foram rejeitadas e, desse modo, o STF acabou 
proclamando que essa eficácia (erga omnes), extraída de uma 
decisão proferida em RE, estava absolutamente correta (porque, 
afinal, o RE deve ser visto na atualidade não só como instrumento 
para a tutela de interesses das partes, senão, sobretudo, como 
"defesa da ordem constitucional objetiva") (Gilmar Mendes)60. 

 Destarte, o Supremo Tribunal Federal deu eficiência ex nunc à declaração de 

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, permitindo um regime 

prisional progressivo para os réus, por crime hediondo, nos processos em 

andamento; aos condenados ao regime integralmente fechado, na fase recursal, 

com consequente transformação do regime imposto; e aos condenados, na 

execução penal, se não esgotado o lapso temporal para o cumprimento de pena. 

                                                           
59MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, comentários e aspectos po lêmicos . 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 206. 
60GOMES, Luiz Flávio. STF admite progressão de regime nos crimes hediondo s. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 11, n. 1003, 31 mar. 2006. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/8181>. Acesso em: 
15 nov. 2011. 
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 No entanto, nem todos doutrinadores aceitavam esta posição, uma vez que a 

o lei pode estar vigente, mas não válida. A lei deixa de ser válida a partir do 

momento que o STF, pelo plenário, a julga inconstitucional. Por mais que 

formalmente esteja vigente até que o Senado “suspenda sua execução” (art. 52, X, 

da CF) 61, não possui validade, e por isso, não poderia ser aplicada por nenhum 

órgão do Poder Judiciário62. 

 No caso da progressão de regime nos crimes hediondos, esta posição não foi 

levada em consideração, visto que a progressão, antes não admitida em lei, agora 

permitida pelo STF, poderia ocorrer com o cumprimento de 1/6 da pena pelo preso 

por crimes hediondos, e como já dito anteriormente, beneficiou diversos condenados 

e o tratamento ficou igual ao dos crimes comuns, havendo violação assim do 

previsto no art. 5º, XLIII63. 

 Sendo assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi a principal ação para 

o abrandamento da Lei dos Crimes Hediondos, tendo em vista que prevaleceu o 

entendimento de que seria garantido à progressão de regime nos crimes hediondos. 

Em consequência, a regra estabelecida para os crimes comuns, qual seja aplicação 

do art. 112 da Lei de Execução Penal,64deveria ser aplicada. A aplicação desta 

norma branda ocorreu até março de 2007, quando o legislativo criou a Lei 

11.464/2007. 

 

 

 

 

 

                                                           
61Cf. art. 52, inciso X da CF/88: “Compete privativamente ao Senado Federal: X - suspender a 
execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal”. 
62Por todos: MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, comentários e aspectos 
polêmicos.  São Paulo: Saraiva, 2010, p. 207. 
63

 Op. cit. 
64BRASIL. Lei 7.210 de 11 de julho de 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/leis/L7210.htm. Acesso em: 15 de novembro de 2011. 
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4. SITUAÇÃO ATUAL DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS 

  

4.1. Consolidação do posicionamento do Supremo Trib unal Federal 

 

 Em 16 de dezembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal aprovou a proposta 

de Súmula Vinculante 30, que resultou na Súmula Vinculante 26, colocando um 

ponto final no dilema da progressão de regime nos crimes hediondos no âmbito do 

judiciário. A redação aprovada é a seguinte: 

Para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena, por 
crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 29 de marco de 
2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, 
parágrafo 1º da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de 
Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo de avaliar se o 
condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do 
benefício podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a 
realização de exame criminológico. 

 

 Quanto aos efeitos da respectiva súmula, que confirmou o abrandamento da 

Lei dos Crimes Hediondos, explicita Antônio Lopes Monteiro que: 

Cuidando-se de súmula vinculante, não dá mais para defender 
posições outras que não aquela de que o “famoso” HC, tão 
comentado, assumiu função de lei para efeitos do art. 2º, parágrafo 
único, do Código Penal. Isso significa que, para os crimes praticados 
depois do dia 29 de março de 2007, data em que a Lei n. 
11.464/2007 entrou em vigor, a progressão somente poderá verificar-
se após o cumprimento dos novos prazos, de 2/5 e 3/5. Mas, para os 
que cometeram crime hediondo ou equiparado antes dessa data, 
vale a regra geral de 1/6, prevista no art. 112 da LEP65.  

 

 Assim, com a Súmula Vinculante nº 26 e em face do princípio da 

irretroatividade da lei penal, ficou pacificado que o novo dispositivo da Lei 11.464/07 

só se aplica aos crimes cometidos após a sua vigência. Consequentemente, para os 

que cometeram crimes antes da respectiva lei, o tratamento é o mesmo que o dos 

                                                           
65MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, comentários e aspectos po lêmicos . 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 212. 
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crimes comuns, qual seja progressão do regime de pena com o cumprimento do 

lapso temporal de 1/6. 

 

4.2. Liberdade Provisória 

 

 O art. 2º, inciso II, da Lei 8.072/90, na sua primeira redação que vigorou até 

28 de março de 2007, proibia também a concessão de liberdade provisória aos réus 

processados por crimes hediondos ou equiparados. No entanto, a respectiva 

proibição recebia muitas críticas da doutrina, uma vez que parte dela sustentava que 

esta era inconstitucional66.  

 Neste sentido, mais uma vez com o intuito de beneficiar o réu, a respectiva 

proibição, com nova redação dada pela Lei 11.464/2007, não existe mais, ou seja, 

os autores de crimes como homicídio qualificado, latrocínio e estupro, mesmo presos 

em flagrante, podem ser postos em liberdade. Mais do que isso, recebem o mesmo 

tratamento dos crimes comuns.  

 Vale destacar que, o Supremo Tribunal Federal antes proclamava a 

constitucionalidade da antiga disposição da liberdade provisória nos crimes 

hediondos67. A premissa basilar deste posicionamento foi firmada pelo Ministro 

Sepúlveda Pertence, no sentido de que a proibição da liberdade provisória nos 

casos de prisão em flagrante pela prática de crime hediondo ou assemelhado 
                                                           
66Parte da doutrina sustentava que a proibição era inconstitucional, seja porque não prevista na Carta 
Magna, que só se referia à fiança e, ao revés, assegurava o direito è liberdade provisória, em seu art. 
5º, LXVI, seja porque, proibindo abstratamente o juiz de apreciar, no caso concreto, se determinado 
réu fazia jus à liberação vinculada, incorria o legislador em ofensa ao princípio da independência dos 
poderes consignado no art. 2º da CF. (TOVIL, Joel. A nova lei dos crimes hediondos comentada: 
aspectos penais, processuais e jurisprudenciais: na  forma das leis 8.930/94, 9.677/98, 9.695/98 
e 11.464/07. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 72). 
67EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PRETENSÃO 
CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME HEDIONDO.LIBERDADE PROVISÓRIA. 1. O pedido que se 
contém no presente habeas corpus contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Pelo 
que não há excepcionalidade apta a justificar a mitigação da Súmula 691 do STF. 2. Aos acusados 
pela prática de crimes hediondos é vedada a liberdade provisória, nos termos do inciso II do art. 2o 
da Lei nº 8.072/90. Dispositivo que dá concretização ao mandamento constitucional do inciso XLIII do 
art. 5º, no sentido de serem inafiançáveis os crimes hediondos e o tráfico ilícito de entorpecentes. 
Agravo regimental a que se nega provimento.(BRASIL. HC 89286 AgR, Relator(a): Min. CARLOS 
BRITTO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 
DJ 27-04-2007 PP-00066 EMENT VOL-02273-02 PP-00317). 
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decorre da sua inafiançabilidade, prevista constitucionalmente no art. 5º, inc. XLIII, 

CF/8868. 

 Posteriormente, como já citado neste trabalho o Supremo Tribunal Federal 

mudou sua posição69, e neste sentido reforçou a modificação trazida pela Lei 

11.464/07. Destarte, a respectiva modificação influenciou a nova Lei de Tóxicos, 

revogando a parte em que esta impedia a concessão do benefício da liberdade 

provisório.  

 Sobre este tema versa Joel Tovil: 

Como ressabido, a Lei 11.343/2006 – chamada Nova Lei de Tóxico 
sem seu art. 44, caput, vedava o deferimento de liberdade provisória, 
com ou sem fiança, em se tratando da prática dos crimes previstos 
nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37, que criminalizam o tráfico de 
drogas e as condutas que lhe são equiparadas ou assemelhadas. 
Mencionado dispositivo, porém, foi derrogado pela Lei 11.464/2007 
que, modificando a redação do art. 2º, II, da Lei 8.072/90, passou a 
permitir a concessão de liberdade provisória a crimes hediondos e 
equiparados, dentre estes o comércio clandestino de entorpecentes. 
No caso, houve sucessão de leis no tempo, ambas de cunho 

                                                           
68 BATISTA, Fernando Natal. A questão da liberdade provisória nos crimes hedion dos e 
equiparados no âmbito dos Tribunais Superiores.  Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1334, 25 
fev. 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/9532>. Acesso em: 16 nov. 2011. 
69EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO 
PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. GRAVIDADE DO CRIME. REFERÊNCIA HIPOTÉTICA À 
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS. FUNDAMENTOS INIDÔNIOS PARA 
A CUSTÓDIA CAUTELAR. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PRESO 
EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES [ART. 44 DA LEI N. 11.343/06]. 
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. A jurisprudência desta 
Corte está sedimentada no sentido de que a gravidade do crime não justifica, por si só, a 
necessidade da prisão preventiva. Precedentes. 2. A referência hipotética à mera possibilidade de 
reiteração de infrações penais, sem nenhum dado concreto que lhe dê amparo, não pode servir de 
supedâneo à prisão preventiva. Precedente. 3. A vedação da concessão de liberdade provisória ao 
preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, veiculada pelo artigo 44 da lei n. 11.343/06, 
consubstancia afronta escancarada aos princípios da presunção da inocência, do devido processo 
legal e da dignidade da pessoa humana [arts. 1º, III, e 5º, LIV e LVII, da CB/88]. Daí a necessidade de 
adequação desses princípios à norma veiculada no artigo 5º, inciso XLII, da CB/88. 4. A 
inafiançabilidade, por si só, não pode e não deve constituir-se em causa impeditiva da liberdade 
provisória. 5. Não há antinomia na Constituição do Brasil. Se a regra nela estabelecida, bem assim na 
legislação infraconstitucional, é a liberdade, sendo a prisão a exceção, existiria conflito de normas se 
o artigo 5º, inciso XLII estabelecesse expressamente, além das restrições nele contidas, vedação à 
liberdade provisória. Nessa hipótese, o conflito dar-se-ia, sem dúvida, com os princípios da dignidade 
da pessoa humana, da presunção de inocência, da ampla e do devido processo legal. 6. É 
inadmissível, ante tais garantias constitucionais, possa alguém ser compelido a cumprir pena sem 
decisão transitada em julgado, além do mais impossibilitado de usufruir benefícios da execução 
penal. A inconstitucionalidade do preceito legal me parece inquestionável. Ordem concedida a fim de 
que a paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
(BRASIL. HC 98966, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/02/2010, DJe-
076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010. 
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extravagante (ou “especial), sendo evidente a prevalência da mais 
recente (11.464/2007) sobre a anterior (11.343/2006)70. 

 

 Assim, é perceptível que o legislador até o ano de 2006 estava convicto de 

que não era cabível liberdade provisória nos crimes hediondos, no entanto, fica 

evidente que acatou os reclamos da doutrina e do judiciário, que diziam ser 

inconstitucional a vedação da liberdade provisória.  

 Ora, o legislador no art. 5º, inciso LXVI71, afirma que ninguém será levado a 

prisão, quando a lei do respectivo crime admitir a liberdade provisória. A Lei dos 

Crimes Hediondos, justamente previa que não era cabível este benefício72, então 

nada mais correto e rigoroso que não houvesse essa possibilidade. Além disso, há 

uma contradição, uma vez que os crimes hediondos são insuscetíveis de fiança, ou 

seja, hoje os autores de crimes hediondos conseguem sua liberdade sem a 

necessidade de pagar nada. 

 

4.3. Livramento Condicional 

 

 A Lei 8.072/90 modificou consideravelmente o instituo do livramento 

condicional, visto que acrescentou o inciso V ao art. 83 do Código Penal, onde ficou 

estabelecido que os apenados por crimes hediondos ou equiparados somente 

poderão obter livramento condicional após cumprirem dois terços da pena e, mesmo 

                                                           
70TOVIL, Joel. A nova lei dos crimes hediondos comentada: aspectos  penais, processuais e 
jurisprudenciais: na forma das leis 8.930/94, 9.677 /98, 9.695/98 e 11.464/07. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 73. 
71BRASIL.Constituição Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso 12 de 
novembro de 2011. 
72Com todo respeito à opinião dos que assim pensam, entendemos nós de forma diversa. A 
inconstitucionalidade de uma lei deve ser analisada sob a prisma da possível ofensa a alguma 
disposição expressa da Constituição, ou a algum dos chamados princípios fundamentais 
constitucionais. Ora, em nenhum dispositivo constitucional é defeso que a lei ordinária venha a proibir 
a concessão da liberdade provisória neste ou naquele caso. Por outro lado, ao mesmo tempo em que 
se afirma a garantia de liberdade provisória com ou sem fiança (art. 5º, LXVI), ressalva-se a 
necessidade de uma lei a permiti-la. Note-se que a forma redacional do inciso – “quando a lei admitir” 
– não dá o caráter absoluto a este direito-garantia, deixando como que pendente a exigência de uma 
lei ordinária para lhe dar eficácia plena.(MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, 
comentários e aspectos polêmicos . São Paulo: Saraiva, 2010, p. 178.) 
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assim, se não forem reincidentes específicos em crimes dessa natureza. Segue a 

redação original: 

“Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao 
condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) 
anos, desde que: 

V – cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação 
por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente 
específico em crimes dessa natureza “73. 

 

 Existem dois pressupostos que devem ser seguidos, no caso dos crimes 

hediondos para que o livramento condicional seja concedido, quais sejam: cumprir o 

decurso do tempo estipulado e que o penitente não tenha sido antes, definitivamente 

condenado por qualquer outro crime considerado como hediondo ou equiparado, 

situação esta conhecida como reincidência específica. 

 Com bem explica Damásio de Jesus,   

Reincidente específico, para efeito da disposição, é o sujeito que, 
após condenação transitada em julgado por crime hediondo, tortura, 
terrorismo ou tráfico de drogas, vem a cometer qualquer deles dentro 
do prazo do art. 64, I, do CP, podendo ou não haver variação da 
qualidade do delito (v.g., dois estupros, dois latrocínios, terrorismo e 
tráfico de drogas, etc.) 74. 

 

 Quanto a este tema da reincidência específica, há controvérsia na doutrina, 

visto que Alberto Silva Franco75 sustenta que aquela só se configura quando o 

agente comete, sucessivamente, delitos previstos “no mesmo dispositivo” ou que 

apresentem “caracteres fundamentais comuns”, tal como acontece com o latrocínio 

e a extorsão qualificada. 

                                                           
73BRASIL. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto 
.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm. Acesso em 13 de novembro de 2011.  
74JESUS, Damásio Evangelista de. Código Penal Anotado. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
289. 
75 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 187. 
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 Não prevalece o alegado acima, uma vez que a doutrina majoritária entende 

que o inciso V do art. 83 refere-se a crimes da mesma natureza, vale dizer, natureza 

hedionda ou assemelhada aos quais se refere76.  

 Diante do exposto, podemos afirmar que não prevalece o entendimento 

doutrinário em benefício do réu, além de haver uma análise da legislação penal e 

processual penal prevista e não uma análise da violação de princípios, muitos deles 

de caráter aberto, tal como a dignidade da pessoa humana.  

 

4.4. Vedação de Anistia, Graça e Indulto. 

 

 O art. 2º da Lei 8.072/90 dispõe que “Os crimes hediondos, a prática da 

tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são 

insuscetíveis de: 

 I – anistia, graça e indulto”. 

 Neste sentido, o respectivo inciso reproduz o conteúdo do art. 5º, XLVIII, da 

Constituição Federal, eis que esta prevê que os crimes hediondos são inafiançáveis 

e insuscetíveis de graça e anistia. 

 Contudo, percebe-se que há uma divergência entre os dispositivos, pois no 

inciso proibitivo da Constituição Federal o constituinte não inseriu o “indulto”, 

enquanto o legislador ordinário o fez na Lei dos Crimes Hediondos. 

 Alguns autores, em virtude desta diferença, questionam a constitucionalidade 

do art. 2 º, inciso I da Lei 8.072/90, em relação à vedação do indulto, afirmando que 

a Constituição Federal somente proibiu a anistia e graça 77. 

 Com bem defende Joel Tovil, tal alegação doutrinária não tem razão, visto 

que a Lei dos Crimes Hediondos limitou-se a reafirmar o que já estava consagrado 

                                                           
76 MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Hediondos: textos, comentários e aspectos po lêmicos . 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 187. 
77Por todos: FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos . 6ª ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 160 e 161. 
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no art. 5º, XL, da Constituição Federal cujo texto, embora não consigne 

expressamente o indulto, o faz de forma indireta, já que este é, indubitavelmente, 

modalidade de graça estatal78.  

 Vale mencionar, que a alegação da inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, 

da Lei dos Crimes Hediondos já foi, de há muito tempo, afastada pelo Supremo 

Tribunal Federal: 

EMENTA: Crime hediondo: vedação de graça: inteligência. I. Não 
pode, em tese, a lei ordinária restringir o poder constitucional do 
Presidente da República de "conceder indulto e comutar penas, com 
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei" (CF, art. 84, 
XII), opondo-lhe vedações materiais não decorrentes da 
Constituição. II. Não obstante, é constitucional o art. 2º, I, da L. 
8.072/90, porque, nele, a menção ao indulto é meramente expletiva 
da proibição de graça aos condenados por crimes hediondos ditada 
pelo art. 5º, XLIII, da Constituição. III. Na Constituição, a graça 
individual e o indulto coletivo - que ambos, tanto podem ser totais ou 
parciais, substantivando, nessa última hipótese, a comutação de 
pena - são modalidades do poder de graça do Presidente da 
República (art. 84, XII) - que, no entanto, sofre a restrição do art. 5º, 
XLIII, para excluir a possibilidade de sua concessão, quando se trata 
de condenação por crime hediondo. IV. Proibida a comutação de 
pena, na hipótese do crime hediondo, pela Constituição, é irrelevante 
que a vedação tenha sido omitida no D. 3.226/99.(HC 81565, 
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado 
em 19/02/2002, DJ 22-03-2002 PP-00032 EMENT VOL-02062-03 
PP-00436)  

 Ante o exposto, esperamos que se mantenha este entendimento quanto a 

proibição destes institutos que extinguem a punibilidade como previsto no art. 107, 

inciso II, do Código Penal79, visto que assim pode-se afirmar que há uma 

rigorosidade para os crimes hediondos. 

 

4.5. Projetos de Lei: a busca de uma maior rigorosi dade 

 Até aqui, viu-se que a Lei dos Crimes Hediondos sofreu um abrandamento 

desde sua criação e este cenário, pelo menos na opinião da doutrina majoritária não 

deveria mudar.  
                                                           
78TOVIL, Joel. A nova lei dos crimes hediondos comentada: aspectos  penais, processuais e 
jurisprudenciais: na forma das leis 8.930/94, 9.677 /98, 9.695/98 e 11.464/07. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 64. 
79BRASIL. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto 
.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm. Acesso em 15 de novembro de 2011.  
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 Em contrapartida, no Poder Legislativo existem Projetos de Lei que tem como 

objetivo trazer mais rigorosidade para os crimes hediondos, ou pelo menos tornar 

compatível a Lei 8.072/90 com o previsto na Constituição Federal Brasileira, uma 

vez que há uma previsão de que os crimes hediondos tenham um tratamento 

diferenciado dos crimes comuns, tal a sua natureza. 

 Existem dois projetos de lei tramitando no Senado Federal, de autoria do 

Senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que transformam a corrupção em crime 

hediondo. O primeiro, nº 253 de 200680 tem como objetivo “a alteração da Lei nº 

8.072, de 25 de julho de 1990, para tornar crime hediondo as condutas previstas nos 

arts. 312, 313-A, 313-B, 315, 317, caput e § 2°, e 333 do Código Penal”81. 

 Já o segundo projeto, que também transforma o peculato em crime hediondo, 

é o de número 223 de 200782 e tem como escopo “acrescentar o § 4° ao artigo 31 2 

do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e tornar crime 

hediondo a conduta prevista no art. 312, § 4° do Có digo Penal”. 

 Neste sentido, as alterações propostas acima têm o condão de adotar 

medidas mais severas contra as condutas dos autores dos crimes de corrupção, 

visto ter este crime um alto grau de reprovabilidade para sociedade. Mais uma vez 

vale lembrar, que não é com isso que o crime vá diminuir, não é esse o objetivo, 

mas sim privar de alguns benefícios os que cometerão estes crimes e assim trazer 

uma resposta a sociedade, de que o que é considerado como grave, recebe uma 

punição mais rigorosa. 

 Além disso, está também em trâmite no Senado Federal o Projeto de Lei nº 

90/201183, que tem como objetivo mudar a sistemática do cumprimento de pena nos 

crimes hediondos. Sua ementa dispõe o seguinte: 

“Altera o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 para dispor que a 
progressão de regime dos condenados por crimes hediondos, dar-se-

                                                           
80BRASIL. Projeto de lei Nº 253 DE 2007. Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade 
/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=78817. Acesso em 15 de novembro de 2011. 
81BRASIL. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto 
.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm. Acesso em 13 de novembro de 2011.  
82BRASIL. Projeto de lei Nº 223 DE 2007. Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/  
detalhes.asp?pcodmate=80838 
83BRASIL. Projeto de lei Nº 90 DE 2011. Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/ 
materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99435 
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á após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, se o apenado 
for primário, e de 4/5 (quatro quintos), se reincidente.” 

 

 Diante do exposto, podemos concluir que com o previsto na Lei 8.072/90 o 

regime até é mais rigoroso que o dos crimes comuns, porém não tão mais, uma vez 

que normalmente a pena é estabelecida perto do mínimo. Havendo a modificação, 

pode-se dizer que realmente haverá um alto rigor no alcance do benefício da 

progressão de regime nos crimes hediondos, objetivo este do legislador constituinte 

quando criou esta classe de crime em 1988. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando nos propusemos a trabalhar o tema da nova sistemática da Lei dos 

Crimes Hediondos, o principal objetivo era analisar se mesmo com as diversas 

transformações da respectiva, a mesma pode continuar sendo considerada como 

rigorosa. Dentro das limitações de um trabalho de conclusão de curso, descobrimos 

que não é só isso que deve ser analisado, visto que uma das grandes influências no 

abrandamento da Lei dos Crimes é o pensamento de que mesmo com a sua 

existência, a criminalidade não diminui e em consequência a mesma não deveria 

prever um tratamento rigoroso, ou até mesmo não deveria existir. 

 Todo cenário de criação da Lei dos Crimes Hediondos foi abordado no 

presente trabalho, visto que foi de grande importância ter conhecimento do que 

estava ao redor do surgimento de crimes com um caráter de hediondez e de seu 

tratamento diferenciado.  

 Neste sentido, naquela época como foi demonstrado, a sociedade estava 

perante casos de violência que emitiam uma revolta, e neste sentido o Direito Penal 

foi o mecanismo de controle social que trouxe uma resposta para essa sociedade 

vítima.  

 No entanto, parte da doutrina não se conformava com o rigor dos dispositivos 

da Lei dos Crimes Hediondos, uma vez que tinha como ponto de análise a figura do 

réu perante suas garantias. A principal alegação, ao invés de ter sido em relação a 

violação dessas garantias, era de que a criminalidade não diminuía, mesmo com 

uma lei rigorosa. 

 Diante disso, iniciou-se um movimento para modificação da Lei 8.072/90. Em 

relação às leis que tiveram o escopo de alterar e manter a rigor, podemos afirmar 

que a movimentação da doutrina não prevaleceu, eis que seus objetivos foram 

modificar o rol dos crimes hediondos, mais para incluir, do que para excluir crimes da 

lista do art. 1º da lei.  

 Somente a Lei 11.464/97 veio com um novo lado, qual seja de modificar o art. 

2º da Lei dos Crimes Hediondos para abrandar o tratamento antes previsto na lei. No 
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entanto, vale destacar que esse foi seu objetivo subsequente, visto que o legislador 

se viu obrigado a agir, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

inconstitucionalidade do regime de cumprimento de pena integralmente fechado. 

Como estava prevalecendo a tese de que deveria ser cumprido 1/6 da pena para 

obtenção da progressão de regime, providências tiveram que ser tomadas para 

trazer de volta a rigorosidade da Lei dos Crimes Hediondos e diferenciar o 

tratamento destes crimes em comparação aos crimes comuns, como o previsto na 

Constituição Federal. 

 A decisão do Supremo Tribunal Federal citada acima, nos trouxe a missão de 

criticá-la, eis que gerou para o âmbito destes crimes considerados como graves uma 

modificação que não estava de acordo com o previsto na Constituição Federal, visto 

que como já foi dito igualou o tratamento dos crimes hediondos e seus equiparados 

ao dos crimes comuns. Além disso, ficou reconhecido que mesmo com o 

reconhecimento da inconstitucionalidade em sede de controle difuso, os efeitos 

deveriam ser erga omnes, o que gerou o benefício não só para o impetrante do 

Habeas Corpus, mas também para vários  

 Lembrando que, não há qualquer proibição na Constituição Federal em 

relação ao cumprimento da pena no regime integralmente fechado, mais do que isso 

o próprio legislador constituinte afirma que a lei infraconstitucional estabelecerá o 

trâmite do cumprimento da pena, a luz do princípio da individualização da pena. 

 Percebemos então, que as modificações da lei como resposta a sociedade de 

que pessoas que praticam um ilícito penal grave serão responsabilizadas de forma 

grave, sempre sofreram críticas. Em contrapartida, diante de um abrandamento da 

lei, este aconteceu e poucos se deram ao trabalho de criticar. Este foi um dos 

nossos objetivos no presente trabalho. 

 Não podemos negar que atualmente há uma rigorosidade, porém esta é 

tímida, uma vez que ela está em desequilíbrio com todos os benefícios adquiridos 

pelo autor de um crime hediondo,por influência das críticas inacabáveis da doutrina 

que tem como objetivo sempre beneficiar o réu. 

 Por exemplo, por mais que os crimes hediondos sejam insuscetíveis de 

fiança, com o reconhecimento de que cabe liberdade provisória, o réu não necessita 
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pagar para responder em liberdade, tratamento este exatamente igual ao dos crimes 

comuns. 

 Dizemos isso, porque a Lei dos Crimes Hediondos deve ser reconhecida 

como uma Política Criminal, onde os condenados são privados de alguns benefícios 

penais, uma vez que praticaram um crime grave e devem ser responsabilizados de 

forma severa, como previsto na Constituição Federal. 

 Atualmente verificamos que há um tratamento diferenciado somente por 

serem crimes insuscetíveis de anistia, indulto e graça (é o mínimo) e no livramento 

condicional, uma vez que diferentemente do que ocorre nos crimes comuns, o 

condenado necessita cumprir 2/3 para que o respectivo benefício seja concedido. 

 Diante deste cenário crítico, como demonstrado no trabalho somente no 

âmbito do Poder Legislativo existem manifestações para aumento da rigorosidade 

da lei.  

 Ressalte-se, que não cabe neste trabalho de conclusão de curso dizer o que 

mais deve ser modificado. O que queremos mostrar, é que este tipo de análise da 

doutrina que critica a lei ocasionou um abrandamento que gerou benefícios que 

destoaram do que está previsto na Constituição Federal.  

 Neste sentido, daqui para frente sugerimos que havendo uma discussão 

quanto a um dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos, além de levar em 

consideração as garantias do réu, também se deve levar em consideração a 

resposta que a lei trará para criminalidade, principalmente para quem foi vítima 

desta. Lembrando que o objetivo principal não deve ser acabar com a criminalidade, 

mas sim combatê-la de forma severa, se quem a cometeu também agiu com 

severidade. 
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