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I 

RESUMO 

 

 

O livramento condicional é uma benesse, um benefício que a lei concede ao preso 

que apresenta bom comportamento e boa conduta dentro dos presídios. Tem a função de 

permitir que o condenado retorne a sociedade antes de cumprir a totalidade da sua pena. No 

direito moderno torna-se um instituto humanizador da pena e é catalisador da real intenção da 

pena que é ressocializar o preso. Sendo assim, o livramento condicional serve para libertar o 

preso que já se encontra apto para voltar ao convívio da sociedade. Os crimes hediondos estão 

enquadrados em uma categoria de crimes considerados repugnantes, sórdidos e que exigem 

uma punição mais severa em relação a outros crimes. Estão elencados no art. 1º da lei nº 

8072/90. Possuem penas mais graves e são proibidos a anistia, a graça, o indulto, a liberdade 

provisória, a progressão do regime e a fiança. A lei nº 8072 acrescentou ao art. 83 do Código 

Penal o inciso V que permite ao condenado em crime hediondo o livramento condicional após 

ter cumprido dois terços da pena. Trazendo a proibição deste para os presos reincidentes em 

crimes desta natureza. A Lei de Crimes Hediondos necessita urgentemente de reforma, para 

banir o livramento condicional, praticar o cumprimento da pena integralmente em regime 

fechado e seguir o movimento da Lei e da Ordem como forma de controle da criminalidade.  

 



 

 

II 

ABSTRACT  

 

 

Provisional Freedom is a benefit that the Law grants an imprisioned convict who 

presents good  behavior and conduct in jail. Its purpose is to allow the convict to go back to 

society before he accomplishes his punishment. In the current Law it has become a procedure  

that humanizes the punishment, and reaches the  real aim  of the punishment, that is to 

resocialize the imprisioned. That way, the Provisional Freedom serves to put in freedom those 

convicts who are able to be back in the society.  Hideous crimes are inserted in a roll of 

crimes considered repugnant and sordid, which require a more strict punishment than the 

others. These crimes are foreseen in the Law n. 8072/90, art. 1º. They get more severe 

penalties, and the convict can not get the benefits of either amnesty, mercy, indult, provisional 

freedom, progression in the jail system, or bail. The Law n. 8072 added the inset V to art. 83 

of the Penal Code, which allows the benefit of provisional freedom for hideous crimes 

convicts, since they have accomplished two thirds of the punishment. In case of reincidence in 

the same roll of crime, the concession of the benefit is denied. The Hideous Crimes Law 

needs to be changed  urgently  to banish provisional freedom and assure the accomplishment 

of the whole punishment in jail, and follow the Law and order, as a way of controling 

criminality. 
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INTRODUÇÃO 

Ao acompanhar as últimas eleições presidenciais, observando a grande quantidade de 

propostas de campanha foi possível selecionar entre os candidatos algumas questões que 

visavam buscar soluções para certos problemas do país e que poderiam influir realmente no 

futuro deste. Uma das propostas chamou a atenção de maneira especial. Esta foi proferida 

pelo candidato a presidência José Serra. Este afirmou que se fosse eleito realizaria uma 

reforma no sistema penal e que aboliria o livramento condicional nos crimes hediondos. Tal 

proposta adquire uma importância muito grande pois todos conhecem o problema da 

crescente criminalidade. Então surge a idéia de dedicar este trabalho à população em geral 

para explicar o que é o livramento condicional, quais são os crimes hediondos e como estes 

dois institutos juntos funcionam no combate a criminalidade.    

O primeiro capítulo se dedica exclusivamente à explicação do que é o instituto do 

livramento condicional dentro do direito penal. O segundo capítulo refere-se diretamente aos 

crimes hediondos, seus requisitos e seu conceito. Delimita quais são os crimes considerados 

hediondos e insere algumas questões polêmicas a esse respeito. O terceiro e último capítulo 

explica o funcionamento do livramento dentro das normas dos crimes hediondos e como este 

se porta diante da constituição, além de discutir a elaboração da Lei de Crimes Hediondos e 

alguns pontos defeituosos desta. 

Uma das razões que levaram o legislador pátrio à edição da lei  de crimes hediondos, 

foi dar uma resposta jurídico-política à onda de seqüestros promovidos por grupos armado. 

Setores influentes da sociedade (empresarial, político, etc.), clamavam junto ao governo e 

perante alguns escalões da segurança nacional, a tomada de alguma posição legal, de caráter 

enérgico e que pusesse fim à seqüência de seqüestro de pessoas que ocupavam uma posição 

de destaque na sociedade, bem como, igualmente, por outro lado, pudesse inibir ou atenuar a 
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crescente criminalidade nos grandes centros populacionais que, a essa altura, em face de suas 

proporções inusitadas, expunham a constante perigo a vida das pessoas de bem. 

É nesse cenário de aparente intranqüilidade social, que o legislador editou a Lei dos 

Crimes Hediondos, classificando através de seu art. 1º, determinados delitos como o de 

homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V) , o latrocínio, a extorsão mediante 

seqüestro e sua forma qualificada, o estupro em combinação com o art. 223, caput e parágrafo 

único, o atentado violento ao pudor, igualmente com a aplicação do art. 223, caput e 

parágrafo único, a epidemia com o resultado morte, além do genocídio previsto nos arts. 1º, 2º 

e 3º da Lei nº 2.889 de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado. 

É entendimento já consolidado nos meios jurídicos, que a criminalidade crescente do 

país não será resolvida e combatida com eficácia, tão-somente, criando-se diplomas legais 

mais rígidos com a supressão de direitos e benefícios legais previstos para os que delinqüirem, 

mas sim, com a adoção de políticas sociais (saúde, educação, emprego, etc.) de caráter 

permanente e abrangente. 

Por isso a necessidade de colocar sempre em debate as legislações que não estão tendo 

eficácia, na intenção de corrigir as falhas e chegar a evolução e ao progresso do direito. 

 O ponto central deste trabalho gira em torno do Artigo 83 do Código Penal 

especificamente no seu inciso V.  

 

  

 

 

  

 

 

 



1 O LIVRAMENTO CONDICIONAL NO DIREITO PENAL 

  1.1 CONCEITO E HISTÓRIA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL 

  

O livramento condicional segundo Noronha “é a concessão, pelo poder jurisdicional, 

da liberdade antecipada ao condenado, mediante a existência de pressupostos, e condicionada 

a determinadas exigências durante o restante da pena, que deveria cumprir o preso".1 

O livramento condicional surge como um instituto humanizador da pena que tem a 

função de compensar o preso que cumpriu parte de sua pena respeitando as regras do presídio 

e apresentando bom comportamento; é medida de política criminal que tem a função de 

antecipar a inserção do individuo ao convívio social, o que aumenta sua esperança em retornar 

ao ambiente de sua família e diminuir sua estada no cárcere. Fragoso conceitua o livramento 

condicional como “a liberação antecipada, mediante determinadas condições, do condenado 

que cumpriu uma parte da pena que lhe foi imposta”.2  

Luiz Regis Prado estipula que: “o livramento condicional consiste na liberação do 

condenado após o cumprimento de parte da sanção penal aplicada em estabelecimento penal, 

desde que cumpridamente observados os pressupostos que regem a sua concessão e sob certas 

condições estipuladas”.3 

Estes dois autores corroboram a idéia de que devem ser respeitados certos requisitos 

básicos para que um preso seja liberado e que ele deverá por um determinado tempo cumprir 

certas regras para retomar o convívio com a sociedade (ex: não freqüentar bares e etc). 

                                                
1 Noronha, Magalhães. Direito Penal. 32ª ed. São Paulo. Saraiva, 1997, p. 289. 

 
2 Fragoso, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal.Parte Geral. 4º ed., ver. Por Fernando Fragoso. Rio 

de Janeiro: Forense, 1995, p. 369. 

 
3 Prado, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro volume 1- parte geral 2ª edição revista, 

atualizada e ampliada.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 491. 
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Cezar Bitencourt ao conceituar o livramento diz: “É uma antecipação, embora 

limitada, da liberdade. Através desse instituto, coloca-se no convívio social o criminoso que 

apresenta, em determinado momento do cumprimento da pena, suficiente regeneração”. 4   

Entende-se que o livramento condicional é a última etapa de cumprimento da pena 

imposta, para que o condenado retorne ao convívio social. É necessário que estejam 

preenchidos certos pressuposto e satisfeitas certas condições para a sua outorga. A concessão 

do livramento condicional, respeitando as regras da legislação brasileira, é direito do 

condenado e não faculdade judicial.    

O livramento condicional foi utilizado inicialmente no antigo direito inglês onde o 

preso era liberado para trabalhar, e o empregador deste responsabilizava-se por seu sustento e 

moradia. Caso o preso não cumprisse devidamente o seu papel retornava imediatamente para 

a prisão. Esse modelo foi idealizado por Monochie. Tal processo foi utilizado inicialmente 

para jovens delinqüentes, mas em seguida estendeu-se para os adultos. Sua origem remonta a 

metade do século XIX no presídio de Petite Roquette, em Paris (1832) e no presídio de 

Valença por Montesinos (1835). Esse sistema se difundiu na Europa a partir da França, e 

ganhou maior credibilidade quando os Estados Unidos da América, depois de utilizá-lo em 

1869 no reformatório Elmira e em 1884 em todas as prisões do estado de Ohio, o incorporou 

ao sistema federal em 1910. No Brasil o código de 1890 estipulou de maneira errônea e até 

simplória o livramento condicional. Nos seus arts. 50 a 52 previa de forma defeituosa o 

livramento condicional, que não chegou a ser utilizado por se acreditar na época que este 

dependeria de regulamentação do sistema penitenciário. A partir do decreto nº 16.665, de 6 de 

novembro de 1924, passou realmente a funcionar, tendo como requisito que o preso fosse 

condenado à pena superior a seis anos. No mesmo ano a regulamentação do decreto reduziu a 

pena para quatro anos e depois o decreto nº 24.351, de 1934 reduziu e estendeu o livramento 

condicional para todos as penas de mais de um ano. Atualmente, segundo o art. 83 do Código 

Penal, estabeleceu-se que o prazo da pena privativa de liberdade deveria ser igual ou superior 

a dois anos.  

Fragoso cita ainda: “o livramento condicional é a últi ma etapa do regime 

progressivo”. 5 

                                                
4  BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 4ª ed. rev.,ampl. e atual. Revista 

dos Tribunais: São Paulo, 1997.  p. 312 
5 Fragoso, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal.Parte Geral. 4º ed., ver. Por Fernando Fragoso. Rio de 

Janeiro: Forense, 1995, p. 370. 
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O livramento condicional é um incidente na execução que se caracteriza pelo fato de 

o Estado abrir mão de continuar com o seu direito de punir, ou seja, renuncia ao direito de 

conservar o encarceramento do condenado até o final de sua pena. 

O direito pátrio apresenta o livramento condicional nos artigos 83 a 90 do Código 

Penal e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal.  

   

    1.2 REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E ESPÉCIES DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. 

 

Divide-se em subjetivos e objetivos os requisitos do livramento condicional. O 

primeiro relaciona-se com o individuo preso e o segundo com o tipo de pena e como pode ser 

reparado o dano. Ainda existe o requisito específico que é o utilizado em crimes violentos. 

Luis Regis Prado diferencia os requisitos objetivos e subjetivos de maneira mais 

complexa: “Os pressupostos objetivos são aqueles relativos ao cumprimento da sanção penal 

aplicada, sua natureza e quantidade, assim como à reparação do dano causado pela infração. 

(...) Os requisitos subjetivos necessários são aqueles concernentes à pessoa do condenado”. 6    

O requisito específico surgiu com o desaparecimento da medida de segurança para os 

imputáveis e os fronteiriços, com a intenção de proteger-se a ordem jurídica.  Esse cuidado da 

legislação está previsto no art. 83 do CP e serve especialmente para os crimes chamados de 

violentos. Para o condenado por crimes doloso, cometido com violência ou grave ameaça à 

pessoa (homicídio, roubo, extorsão mediante seqüestro, estupro, atentado violento ao pudor), 

a norma exigiu, ainda, para a concessão do livramento a constatação de condições pessoais 

que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. É interessante ressaltar que essa 

análise será feita pelo juiz baseada apenas nos seus conhecimentos pessoais. Para julgar se o 

delinqüente voltará a transgredir a lei, sem possibilidade de realizar perícia, o juiz se utilizará 

apenas da análise das condições pessoais do preso.  

Para que a lei conceda o livramento condicional à pena imposta deve ser superior a 

dois anos. Para cálculo deste tempo poderá ocorrer a soma das penas. 

                                                                                                                                                   

 
6 Prado, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro volume 1- parte geral 2ª edição revista, 

atualizada e ampliada.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 493 e 495. 
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Pela Lei nº 6416, de 24-5-1977, que modificou o parágrafo único do art. 60 do CP de 

1940: “As penas que correspondem a infrações diversas podem somar -se para efeito de 

livramento”. Deixou -se de exigir que ao menos um dos delitos autônomos fosse apenado com 

sanção superior a três anos, possibilitando-se a soma das penas correspondentes aos vários 

crimes praticados. 

Costa Junior descreve que “O legislador de 1984 foi além: substituiu a faculdade 

pelo dever, determinado expressamente que as penas correspondentes a infrações diversas 

devem somar-se”. 7  

Bitencourt afirma que “Para integralizar o tempo mínimo de pena cumprida, além da 

determinação de soma de penas referentes à condenação distintas, é computadas também, via 

detração penal, as prisões provisórias, administrativas e internação em hospitais de custódia e 

tratamento psiquiátrico (art. 42, CP). A pena remida pelo trabalho é igualmente considerada 

para efeitos de livramento condicional (art. 128 da LEP)”. 8    

Entre as condições necessárias para se adquirir o livramento condicional, o art. 83 do 

CP determina as seguintes regras: 

I - o condenado deve ter cumprido mais de um terço da pena, não ser reincidente e 

possuir bons antecedentes; 

II - o condenado deve ter cumprido mais de metade da pena se for reincidente em 

crime doloso; 

III – o condenado deve ter comprovado comportamento satisfatório durante a 

execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a 

própria subsistência mediante trabalho honesto; 

IV – o condenado deve ter reparado o dano causado pela infração, salvo efetiva 

impossibilidade de fazê-lo. 

V – o condenado deverá ter 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.   

Tais condições devem ser obedecidas para que a concessão do benefício ao réu seja 

concedida. O legislador demonstrou sua intenção em amenizar a severidade de tais regras 

                                                
7 JUNIOR, Paulo José da Costa. Curso de Direito Penal. Parte Geral.Da Aplicação da Lei Penal a Da extinção 
da Punibilidade. V.1. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 205.   
 
8 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 4ª ed. rev.,ampl. e atual. Revista dos 

Tribunais: São Paulo, 1997.  P. 314. 
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quando previa que o condenado deve ter comportamento satisfatório. Anteriormente falava-se 

em bom comportamento, pois se imaginava que a boa conduta era como um indício de uma 

readaptação social. Mas levando em conta que o preso encontra-se num ambiente hostil ao 

normalmente vivido pela sociedade, onde toda a população conhece a realidade atual destes 

estabelecimentos, vivendo com hierarquia diferente, temendo pela sua vida e sofrendo uma 

pressão constante, o preso não pode ser avaliado por fatos isolados e sim pelo contexto geral 

de sua estada nesse local, tendo comportamento satisfatório em relação ao modo de vida 

existente ali. Outro ponto é a aptidão para prover a própria subsistência. Para o preso tentar 

encontrar trabalho fora do presídio é coisa difícil, pois de certa forma ele acaba sendo 

marginalizado pela sociedade, o que não vai permitir que este encontre trabalho de imediato. 

O legislador, ao perceber tal realidade, estipulou que seria então necessário que o preso 

estivesse pelo menos apto ao serviço, ou seja, estivesse em plenas condições para trabalhar e 

manter o seu sustento. Ainda mais complicada é a exigência de que o preso possa recuperar o 

dano causado, na prática quase nunca é atendido esse requisito, pois quem está preso 

geralmente não tem condições financeiras para atender este item que quase nem é levado em 

consideração pelos juízes, pois estes sabem que ele dificilmente será atendido.  

As espécies de livramento dividem-se em especial e ordinária. A especial trata da 

pena que já teve uma terça parte cumprida, enquanto o ordinário exige que seja cumprida 

metade da pena. Estas devem respeitar os requisitos de boa antecedência e da reincidência.  

   

    

 1.3 CONCESSÃO E CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL 

 

Para que exista a concessão do livramento, direito subjetivo do preso, é necessário 

que haja um requerimento do sentenciado, do cônjuge, de um parente em linha reta, do 

Conselho Penitenciário ou do próprio diretor do estabelecimento penal, conforme estabelece o 

art. 712 do Código de Processo Penal. Serão anexados ao pedido o atestado de antecedentes 

carcerários, e o cálculo do tempo da pena já efetivado. Deve o preso ter cumprido todos os 

requisitos subjetivos e objetivos. Quem vai conceder o livramento é o juiz da execução 

assistido pelo Ministério Público e pelo conselho Penitenciário.  
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Quando for garantida a concessão ao preso, este receberá a informação de maneira 

solene, no local onde se encontra preso, através de leitura da sentença concessiva do benefício 

e as condições que este deverá respeitar. O preso tem direito de dizer se aceita ou não todas as 

condições estipuladas. Aceitando, este é liberado sobre os cuidados dos organismos 

responsáveis (Serviço Social Penitenciário, Conselho da Comunidade ou Patronato). 

Sobre as condições que o liberado deve seguir, estas se dividem em obrigatórias e 

facultativas. As primeiras são aquelas impostas e que devem ser necessariamente cumpridas 

pelo liberado. Estão dispostas na Lei de Execução Penal no artigo 132, § 1, (ex: obter 

ocupação lícita, comunicar o juiz periodicamente de sua ocupação, não mudar do território da 

comarca sem autorização). As segundas recebem o nome de facultativas porque são aquelas 

em que o juiz tem o poder de impor ou não ao liberado e estão dispostas no artigo 132, § 2º da 

Lei de Execuções Penais (ex: não mudar de residência sem prévia comunicação, não 

freqüentar determinados lugares, recolher-se à habitação em hora fixada).     
     

1.4 FINS E FUNÇÃO DO LIVRAMENTO DENTRO DO DIREITO PENAL E DA   

SOCIEDADE.    

 

César Roberto Bitencourt explica: “Os sistemas neoclássicos consideravam como um 

benefício dispensado ao apenado como prêmio por sua boa conduta. Na atualidade, a doutrina 

brasileira, em regra, tem entendido a liberdade condicional como um direito público subjetivo 

do apenado, desde que estejam satisfeitos os requisitos legais. Não se pode denominá-lo de 

substituto penal, porque, em verdade, não substitui a prisão e tampouco põe termo à pena, 

mudando apenas a maneira de executá-la”. 9  

                                                
9 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 4ª ed. rev.,ampl. e atual. Revista dos 

Tribunais: São Paulo, 1997. P.312. 
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O livramento condicional, como afirma Ricardo Antônio Andreucci, “pressupõe, 

essencialmente, o reajustamento social do criminoso, porque seu comportamento carcerário e 

suas condições revelam que os fins reeducativos da pena foram atingidos”. 10  

Segundo Heleno Cláudio Fragoso11:  

 

 “O sistema punitivo do estado constitui o mais rigoroso instrumento de controle 
social. A conduta delituosa é a mais grave forma de transgressão de normas. A 
incriminação de certos comportamentos destina-se a proteger determinados bens e 
interesses, considerados de grande valor para a vida social. Pretende-se, através da 
incriminação, da imposição da sanção e de sua efetiva execução evitar que esses 
comportamentos se realizem. O sistema punitivo do estado destina-se, portanto, à 
defesa social na forma em que essa defesa é entendida pelos que têm o poder de 
fazer as leis. Esse sistema opera através da mais grave sanção jurídica, que é a pena, 
juntamente com a medida de segurança, em casos especiais”.  

 

Sendo assim o valor social do livramento condicional encontra-se nas formas de 

controle praticadas pelo estado e nas características de manipulações ideológicas do sistema 

penal vigente. Sendo relevante levar ainda em consideração os direitos humanos e a 

importância de um controle social institucionalizado ou formalizado. 

O sistema penal brasileiro encontra-se em dificuldades por problemas originados no 

aumento exorbitante da criminalidade. Tais problemas como a morosidade do sistema 

judiciário, presídios lotados, falta de instalações adequadas para presos e para agentes 

policiais dificultam o bom andamento das teorias do direito penal em si.  

O livramento surge como alternativa para aliviar parte da pressão que o sistema 

sofre. Este apresenta vantagens como diminuir o número de internos, tornar a pena mais 

humana e acreditar no espírito humano e no espírito da lei (ambos acreditam que o preso pode 

ser ressocializado e voltar a conviver na sociedade normalmente sem oferecer novos riscos). 

Além também de impedir que os presídios se tornem escolas do crime pelo contato de presos 

com menor potencial ofensivo com presos de alta periculosidade por tempo muito 

prolongado. 

                                                
10Andreucci, Ricardo Antonio. Curso de direito penal, volume 1: parte geral. 2ª atual. e aum. São 

Paulo: editora Juarez de oliveira, 2001. p. 140. 

 
11Fragoso, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal.Parte Geral. 4º ed., ver. por Fernando Fragoso. 

Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 275. 
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Para a realidade brasileira atual, torna-se um agente regulador da quantidade de 

presos dentro dos presídios. Com a superlotação das penitenciárias, o livramento condicional 

surge para permitir a liberdade antecipada, sobre termos, ao condenado que apresenta nível de 

periculosidade baixo e condições adequadas de voltar ao convívio da sociedade. Essa 

diminuição do número de condenados dentro dos presídios é benéfica ao sistema que 

apresenta problemas em relação ao número crescente de criminosos e a falta de instalações 

adequadas. Esse novo aspecto demonstra outra função do livramento condicional, que é 

instrumento para prevenir rebeliões, pois através do livramento tenta-se desafogar os presídios 

e evitar tais atos dos presos.  

Uma característica que deve ser ressaltada é o fato de o livramento condicional ser 

instrumento humanizador da pena, ou seja, seu maior valor encontra-se no fato que encarcerar 

o individuo ainda é um processo bárbaro de punição, mas esse instituto do direito penal pode 

aliviar parte do sofrimento do preso que se mostra merecedor. Para o preso cada dia que passa 

é contado e aguardado com ansiedade, pois este espera pelo dia da liberdade. Então 

certamente o preso beneficiado pelo livramento sai feliz por não precisar cumprir toda a pena 

encarcerado e poder retornar ao convívio da sua família.   

Na teoria acredita-se que o individuo ao sair da cadeia esta ressocializado e não vai 

mais praticar crimes, até porque já conhece a vida dura dentro do presídio e não vai querer 

voltar para este sistema. Mas na realidade isso não vem ocorrendo. Mesmo presos que foram 

beneficiados pelo livramento estão tornando-se reincidentes. Esse é um dos pontos fracos do 

livramento condicional. O fato de o preso voltar muito cedo ao convívio da sociedade não 

permite que este se arrependa dos seus atos e achando que o sistema é muito tolerante, acaba 

acreditando que o crime compensa. Existe aí um choque entre direitos humanos dos presos e o 

direito do estado à punição total do preso. O livramento apesar de apresentar regras severas 

para sua concessão, não tem como evitar que indivíduos agraciados pelo benefício venham a 

ameaçar novamente a sociedade. 

Outro problema do livramento condicional é a falta de organização do sistema 

carcerário. Esta falha estrutural (falta de funcionários, desorganização administrativa, lotação 

dos presídios, etc...) acarreta prejuízo ao preso que já tem direito ao livramento, pois 

preencheu todos os requisitos objetivos e subjetivos, mas continua preso pelo atraso nos 

pareceres do Conselho Comunitário. É necessário agilizar as verificações de preenchimento 

das condições de concessão do livramento condicional para que seja possível aperfeiçoar e 

melhorar o sistema de uma forma geral. Também  o preso deve ter acesso as informações de 

quanto tempo deve permanecer no cárcere para ter direito ao benefício e quais os requisitos 
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que deve cumprir. A falta de informação a estes, que muitas vezes são analfabetos, prejudica a 

manutenção da ordem dentro dos presídios, pois não apresentam bom comportamento por não 

conhecer as regras do livramento.  

A jurisprudência do c. TAcrim-SP aponta uma solução para essa questão: 

 

 “É possível a apreciação do benefício de livramento condicional, sem o laudo de 
exame criminológico e o parecer do Conselho Penitenciário, se decorridos tantos 
meses, em razão da deficiência dos meios administrativos. A Coordenadoria ou o 
Conselho Penitenciário retém o procedimento, pois delonga, não motivada pelo 
paciente, pode comprometer seu jus libertatis” (HC - Rel. Luiz Pantaleão).              

  

     

1.5  REVOGAÇÃO E PROIBIÇÃO DO LIVRAMENTO 

   

A revogação do livramento condicional poderá ser obrigatória ou facultativa. São 

causas de revogação obrigatória do benefício concedido (art. 86, CP): 

a) a condenação do liberado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, 

por crime cometido durante a vigência do benefício: o livramento condicional 

será forçosamente revogado com o transito em julgado da decisão que condena o 

liberado a pena de prisão – e não a pena restritiva de direitos ou de multa – pela 

prática de delito (doloso ou culposo). 

Revogado o livramento, o liberado deverá cumprir integralmente o restante da 

pena, ou seja, não será computado na pena o tempo em que esteve solto o 

liberado (art.142, LEP). Além disso, é vedada a concessão, em relação à mesma 

pena, de novo livramento condicional, tampouco se admitindo a soma do tempo 

das duas penas impostas para a outorga de novo benefício (arts. 88 CP; 141, 

LEP); 

b) a condenação do liberado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, 

por crime anterior: o livramento condicional será igualmente revogado na 

hipótese de condenação, com trânsito em julgado, por delito perpetrado 

anteriormente à sua concessão.  
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Entretanto, será computado como tempo de cumprimento da pena o período de 

prova, sendo ainda possível para a concessão do novo livramento, a soma do tempo das duas 

penas (art. 141, LEP). Isso significa que, se a revogação for motivada por infração penal 

anterior à vigência do livramento condicional, admiti-se a soma da pena restante com a pena 

fixada pela prática de novo delito e, preenchido o tempo mínimo de dois anos, o condenado 

poderá beneficiar-se pelo livramento condicional, desde que cumprido os requisitos legais 

objetivos e subjetivos. 

O livramento condicional poderá ser revogado (revogação facultativa), a critério do 

juiz, nas hipóteses elencadas no art. 87 do Código Penal, a saber: 

a) se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença: 

inobservadas as condições (facultativas ou obrigatórias) especificadas na 

sentença, poderá o benefício ser revogado pelo magistrado; 

b) se o liberado for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena 

que não seja privativa de liberdade, transitada em julgado a decisão que condena 

o liberado, pela prática de crime ou contravenção, a pena de multa ou restritiva 

de direitos, poderá o livramento condicional ser revogado pelo juiz. É irrelevante 

in casu, que a infração penal tenha sido perpetrada antes ou durante a vigência do 

benefício. 

De conseguinte, no caso de revogação, por qualquer das hipóteses previstas no 

art.87, CP, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado e não será 

concedido, em relação à mesma pena, novo livramento (art. 142, LEP).  

A revogação do livramento condicional, obrigatória ou facultativa, será decretada a 

requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Comunitário, ou de 

ofício pelo juiz, ouvido o liberado (art. 143, LEP). Em se tratando de revogação facultativa, 

mantido o livramento condicional o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições 

(art.140, parágrafo único, LEP). 

Antes de revogar o livramento, pelo fato de não estar o liberado cumprindo as 

condições impostas na sentença, deverá o julgador ouvi-lo em audiência própria, permitindo 

que se justifique. 

A proibição do livramento condicional fica sujeita ao preenchimento dos requisitos 

objetivos e subjetivos e das regras de concessão. Caso alguma das regras impostas não for 

atendida não poderá ser outorgado o benefício. 
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1.6 RESTAURAÇÃO, PRORROGAÇÃO E EXTINÇÃO DO LIVRAMENTO 

CONDICIONAL. 

 

A duração do livramento, em nosso sistema jurídico, corresponde ao tempo que falta 

para o preso cumprir a pena. 

Embora o art.88 do Código Penal disponha que, uma vez revogado, não poderá o 

livramento ser novamente concedido, deve esse dispositivo se harmonizar com o disposto no 

art.141 da Lei de Execução Penal. 

Assim, se o liberado for condenado pela prática de crime anterior à concessão do 

livramento, será computado como o tempo de cumprimento de pena o período de prova, 

podendo as duas penas ser unificadas para a concessão de outro livramento, preenchido o 

pressuposto temporal.  

O prazo do livramento condicional será prorrogado enquanto não transitar em 

julgado a sentença no processo a que responde o condenado por crime cometido durante a 

vigência do benefício. A regra vem estampada no art. 89 do Código Penal. 

Se o livramento não for revogado até o término do prazo total da pena, considera-se 

extinta a pena privativa de liberdade, conforme o disposto no art. 90 do CP. 

Segundo o art. 146 da LEP, a extinção é declarada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do interessado, do ministério Público ou mediante representação do Conselho 

Penitenciário. Se o período probatório decorrer normalmente, declara-se extinta a pena 

privativa de liberdade, ficando sem efeito as condições impostas. Se, ao contrário, findo o 

período, houver um processo pendente por infração praticada durante a vigência do 

livramento, não se suspende o benefício, pois para tanto seria necessária sentença 

condenatória irrecorrível.  O período de prova será, entretanto, prorrogado, até que seja 

proferida decisão final. Se condenatória, o beneficio será revogado. 

Se, findo o período de prova, houver ainda processo pendente de decisão em razão de 

crime cometido antes da obtenção do livramento, o juiz deverá decretar a extinção da 

punibilidade, sem prorrogação do período de prova. É o que se depreende do art. 90 do CP.    
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1.7 VIGILÂNCIA DO LIBERADO 

 

O liberado fica sob observação cautelar e proteção de serviço social penitenciário, 

patronato, conselho de comunidade ou entidades similares de que se trata o art. 138, Lei de 

Execução Penal. Esse dispositivo é do maior alcance. Ele exclui para o liberado a vigilância 

policial a que o submetia a redação original do CP de 1940. Ao invés de controle policial, o 

liberado deve ter assistência, auxílio e proteção. As principais funções destas entidades e fazer 

com que sejam cumpridas as condições do benefício concedido, proteger o beneficiário 

explicando suas obrigações e auxiliá-lo nas necessidades do dia a dia (como adquirir uma 

atividade laborativa). 

Para o condenado, ao ser liberado será entregue além do saldo de seu pecúlio, as 

coisas que lhe pertencem e uma caderneta onde constará a sua identificação, as condições 

impostas e o texto da lei impresso. Esta caderneta deverá ser apresentada sempre que alguma 

autoridade judiciária ou administrativa lhe exigir. Não havendo caderneta poderá ser entregue 

ao liberado um salvo-conduto onde estará expresso as condições do livramento e a ficha de 

identificação ou retrato do mesmo, estas duas últimas poderão ser substituídas pela descrição 

de sinais que possam identificá-lo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CRIMES HEDIONDOS  

2.1 CONCEITO DE CRIMES HEDIONDOS 

 

A princípio é necessário saber o que pode ser considerado crime hediondo para que 

seja possível chegar até o seu conceito jurídico. Em vez de fazer uma definição do que é 

hediondo, a lei nº 8.072/90 catalogou as infrações penais concernentes, no seu art. 1º, com a 

intenção de evitar uma possível ofensa ao princípio da legalidade.  

Hediondo, em seu sentido semântico, é o delito que se expressa como um ato 

repugnante, horrível, depravado, adjeto, sórdido. 

João José Leal12 define que:  

 

 “hediondo é o crime que causa profunda e consensual re pugnância por ofender, de 
forma acentuadamente grave, valores morais de indiscutível legitimidade, como o 
sentimento comum de piedade, de fraternidade, de solidariedade e de respeito à 
dignidade da pessoa humana”.    

 

À luz da Filosofia Jurídica, as penas existem para, no contexto humanista, 

ressocializar o agente infrator, permitindo-lhe reequilibrar-se e redimir-se. Em outro plano, 

atuam no restabelecimento da ordem, da justiça e da defesa dos cidadãos. Para garantir sua 

eficácia utiliza-se de meios como a sanção reparatória e o afastamento temporário do agente 

enquanto este toma consciência da plena extensão da sua conduta e do efeito do seu ato para a 

sociedade.  A pena torna-se o remédio para a necessidade de manutenção da ordem pública. A 

norma jurídica nasce do fato social em cuja essência ela se estriba. É o instrumento de 

proteção que o estado oferece como garantia de manutenção da ordem pública e de respeito 

aos bens jurídicos do cidadão. No texto constitucional, o artigo 5º, inciso XLIII dispõe sobre a 

                                                
12 LEAL,  João José. Crimes Hediondos. Aspectos Políticos-jurídicos da lei nº 8072/90. São Paulo: Atlas, 

1996. p. 21 
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restrição dos direitos e garantias fundamentais do cidadão em determinadas hipóteses 

normativas in verbis : 

 

“XLIII – a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
de 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”.  

 
Os bens jurídicos tutelados pela constituição mereceram do legislador atenção 

redobrada, porque se prendem a direitos indispensáveis do ser humano, estatuindo 

mecanismos repressivos a condutas pelas quais esses bens sejam postos em risco. Deu-se, 

portanto, no texto constitucional, maior relevância a esses temas, embora, no concernente ao 

tráfico de entorpecentes e de drogas afins, já vigesse a Lei 6.368/76, anterior, portanto, à 

Carta Política de 1988. Ressaltando o exposto no aludido inciso, os praticantes de delitos que 

sofrem as restrições não se escusam, nem os mandantes, nem os executores e nem mesmo os 

que presuntivamente se tenham omitido.  

O critério relativo à omissão é a sua falta de conceituação em si própria, porquanto 

lhe desfalecem a motivação e a intenção. Faz-se mister que existam a concreta obrigação de 

agir e a nítida possibilidade de evitar à manifestação da conduta delituosa. A hermenêutica 

deve adequar-se, sendo que o legislador não conferiu especificidade técnica à norma em 

discussão. Decorre dessa necessidade a razão pela qual o ato omissivo não deve ser 

considerado mera conduta absenteísta e sim uma escusa de cumprimento de um dever 

juridicamente exigível.  

A Carta Magna cometeu ao legislador infraconstitucional a tarefa de produzir leis 

complementares aos dispositivos de eficácia contida, ainda que árdua a obrigação. No entanto, 

antes mesmo de passados os doze meses posteriores à promulgação da Lex Legum, o Ministro 

da Justiça encaminhava ao Presidente da República um projeto de lei elaborado pelo Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob os auspícios do professor Damásio 

Evangelista de Jesus. Sobressaía à necessidade de serem postas em ação práticas eficazes de 

combate ao crime, à criminalidade e ao criminoso. Duas razões existiam para que se 

observasse a proliferação contaminante do crime: a morosidade do Poder Judiciário e a 

bonomia exagerada da legislação. Em decorrência, era emergente conferir um sentido à 

expressão constitucional crimes hediondos, adotando-se a enumeração criteriosa de condutas 

a que se poderia dar o rótulo de hediondas e a conceituação de que são hediondos os crimes 

cometidos mediante violência à pessoa, por métodos gravosos e através de repulsiva 
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execução, a ponto de criar intenso e inafastável clamor popular. O reconhecimento dessa 

modalidade de crime depende de decisão motivada e fundamentada do juiz competente. 

Aproveitando-se do abrangente conteúdo hermenêutico e da imprecisão técnica e 

semântica da aludida expressão, o legislador infraconstitucional nela embutiu uma quantidade 

razoável de tipos penais, passando a considerá-los hediondos. Dessa maneira, receberam a 

etiqueta constitucional algumas condutas já pertencentes ao Código Penal, de maneira tão 

abrangente que se tornou extremamente rígida e rigorosa a aplicação das penas quando 

simplesmente presentes os elementos subjetivo e objetivo. As teratologias da lei não se 

restringem à questão tipológica, mostrando-se absurdas quando se leva em conta a majoração 

do preceito sancionatório. Exceto o delito de genocídio, os demais, após serem envernizados 

pelo inquieto legislador, foram contemplados pelo sensível incremento quantitativo das penas. 

A majoração das sanções punitivas demonstrou ser extremamente ilógica a construção do 

conceito de hediondo, porque implicou uma grave desproporção entre a causa e a 

conseqüência da conduta delituosa, gerando para o juiz um grave dilema na individualização 

da pena e na adequação do quantum ao qualis do injusto.  

O legislador infraconstitucional também vedou a concessão do indulto e, em 

decorrência, a comutação da pena, pretendendo-se intérprete autêntico do texto constitucional, 

fato representativo de uma anomalia jurídica, porquanto não lhe assiste, sob color de estar 

protegendo-a de interpretações equivocadas, delinear o conteúdo de norma constitucional. O 

legislador infraconstitucional não pode arvorar-se em intérprete originário da Carta Magna, só 

lhe competindo o controle preventivo e não o controle repressivo, no sentido de afastar 

interpretações adversas. Em última instância, assiste ao Supremo Tribunal Federal dizer sobre 

o pretenso verdadeiro sentido da norma constitucional.  

Sem adequado supedâneo jurídico, também se impôs um mais rigoroso critério de 

livramento condicional, fazendo ressurgir o conceito de reincidência específica, ao tempo que 

se produziram a hipótese da delação premiada e um mistifório conceitual de bando e 

quadrilha. Já no território da execução penal, em que deveriam sobressair os princípios supra-

ordinários da legalidade, da humanidade e da individualização da pena, excluiu-se o regime 

de progressão do cumprimento das penas, devendo o agente cumprir a pena em regime 

integralmente fechado. O legislador também não se absteve de prever estabelecimentos 

federais de segurança máxima para condenados de alta periculosidade, cuja permanência em 

presídios estaduais trouxesse risco à incolumidade pública, não atentando ele, dessa maneira, 

a possíveis conflitos de competência. 
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Há evidente dificuldade em se fazer uma definição legal de crime hediondo, 

principalmente no que tange a definição material do delito, no sentido danoso do fato ou no 

antagonismo da conduta com a moral. Não basta representar a conduta uma ofensa ao bem 

jurídico tutelado se não houver expressa previsão legal da pena. Aceitar o oposto ao bem daria 

ensejo a uma indefinição ou arbítrio das autoridades judiciárias que poderiam, ao seu bel 

prazer, tratar penal e processualmente com maior rigor o acusado. A expressão "crimes 

hediondos" carrega grande carga emocional, cujo significado real depende de fungíveis 

critérios axiológicos ou ideológicos. Tanto assim que, para diminuir essa carga emocional, já 

há um Projeto de Lei com vistas à edição dos "crimes de especial gravidade”.  

Ainda que sujeito a críticas por certas omissões do rol dos crimes que deveriam ter 

sido como hediondos ou por indevida inclusão, o legislador, seguiu o melhor caminho e 

discriminou quais crimes fazem parte da expressão pouco determinada, “crimes hediondos”, 

contida na Constituição Federal.  

Talvez, para mitigar o rigor legal, poder-se-ia pensar numa cláusula salvatória em 

que o caráter hediondo, a critério do juiz, pudesse ser arredado. Em face da garantia da 

legalidade, que se destina aos acusados, não é possível admitir-se a inclusão de crimes por 

critério judicial. No entanto, visando alcançar exceções não tão infreqüentes, como a do pai 

que, por exemplo, para vingar o estupro da filha, de emboscada, mata o estuprador, parece 

viável uma espécie de cláusula de modo a permitir que o julgador exclua a incidência da 

qualificação hedionda. 

Concernente a Lei nº 8.072/90, tais crimes, além da tortura, do tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e do terrorismo, são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, 

fiança e liberdade provisória. Por fim, a pena aplicada deve ser executada integralmente em 

regime fechado, destacando, contudo, que o crime de tortura, o condenado apenas iniciará o 

cumprimento da pena em regime fechado, sendo permitido a progressão de acordo com a Lei 

nº 9.445/97 – art. 1º, § 7º. 

Há de se notar que o homicídio praticado diante de “relevante valor social ou Moral” 

ou “sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da “vítima”, 

denominado homicídio qualificado – privilegiado – art. 121, § 1º, do CP, não pode ser 

considerado hediondo. 

A Lei n. 8.072/90, em vez de fazer uma definição do que é hediondo, acertadamente, 

preferiu catalogar as infrações penais assim consideradas no seu art. 1º. Dessa forma, evitou-

se uma possível ofensa ao princípio da legalidade. De fato, não é hediondo, como aponta 
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Alberto Silva Franco13, o delito que se mostra "repugnante", "asqueroso", "sórdido", 

"depravado", "abjeto", "horroroso" ou "horrível", pois estes adjetivos tem uma difícil 

definição, e tais expressões podem ganhar os mais diversos significados. Por exemplo, seria 

possível, ao sabor da formação ideológica ou cultural do juiz que este considerasse um fato 

hediondo e para outro juiz esse fato já não fosse considerado revestido de hediondez. João 

José Leal14 da ainda ao conceito de crime hediondo um sentido ontológico onde:  

 

“repousa na idéia de que existem condutas que se revelam como a antítese extrema 
dos padrões éticos de comportamento social, de que seus autores são portadores de 
extremo grau de perversidade, de perniciosidade ou de periculosidade e que, por 
isso, merecem sempre o grau máximo de reprovação ética por parte do grupo social 
e, em conseqüência, do próprio sistema de controle”.  

 

Deve ser ressaltado, que a lei não foi elaborada por apenas um legislador e que os 

seus elaboradores apenas rotularam alguns tipos penais com o título de hediondo, deixando de 

lado tanto a teoria objetiva adotada pelo Código Penal como os conceitos de hediondo. Dessa 

maneira, várias atitudes repugnantes e sórdidas, utilizadas na execução dos mais diferentes 

crimes, ficaram de fora da classificação de hediondo. Daí surge a grande dificuldade de 

conceituar de maneira clara, objetiva e prática os considerados crimes hediondos.      

 

 

 

2.2 LEI Nº 8072 DE 25 DE JULHO DE 1990 

 

Fica clara alguma das razões que levaram o legislador à edição da lei , ou seja, tentar 

dar uma resposta à onda de seqüestros promovidos por grupos armados e tendo, 

preferencialmente, como vítimas, personalidades do mundo empresarial e sócio-econômico 

                                                
13 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos Anotações Sistemáticas à Lei 8072/90. 4 .ed. ver. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 93 

 
14 LEAL,  João José. Crimes Hediondos. Aspectos Políticos-jurídicos da lei nº 8072/90. São Paulo: Atlas, 

1996. p. 21  
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nacional. Era extrema a necessidade de elaboração de um método para conter os abusos que 

estavam sendo ocmetidos. 

Alberto Silva Franco15 afirma que: 

 

 “A lei 8072/90, na linha dos pressupostos ideológicos e dos valores consagrados 
pelo Movimento da Lei e da Ordem , deu suporte à idéia de que leis de extrema 
severidade e penas privativas de alto calibre são suficientes para pôr cobro  à 
criminalidade violenta”.  

 

Setores influentes da sociedade reclamavam e passaram a exigir junto ao governo e 

perante alguns escalões da segurança nacional, a tomada de alguma reação de caráter enérgico 

que coloca-se fim à seqüência de seqüestro de pessoas e que pudesse inibir ou atenuar a 

crescente criminalidade nos grandes centros populacionais que colocavam em  constante 

perigo a vida das pessoas de bem. 

É nesse cenário que o legislador editou a Lei dos Crimes Hediondos, com grande 

pressa (ocasionada pela pressão da classe alta).  

Com esse procedimento o legislador pátrio tentou impor uma diminuição imediata na 

criminalidade e gerar medo nos marginais pelas rigorosidades expostas na lei. O que não 

aconteceu, pois até hoje os índices de criminalidade continuam aumentando de maneira 

absurda. 

A lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, que “dispõe sobre os crimes hediondos, nos 

termos do art. 5º, inciso XLVIII, da Constituição Federal, e determina outras providências”, 

resultou de vários projetos de lei que tramitavam no Congresso Nacional, alguns oriundos da 

Câmara dos deputados, outros do Senado Federal, e até do Executivo. 

De acordo com Antonio Lopes Monteiro16 uma das bases que deu origem direta a 

essa lei foi o projeto de lei nº 50/90 do Senado Federal, de autoria do Senador Odacir Soares, 

de 17 de maio de 1990. 

Esse projeto estabelecia apenas novas disposições penais para os crimes de seqüestro 

e extorsão mediante seqüestro e dava outras providências de ordem processual penal.       

                                                
15 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos Anotações Sistemáticas à Lei 8072/90. 4 .ed. ver. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 97 

 
16 MONTEIRO, Antônio Lopes. Crimes Hediondos. Textos, comentários e aspectos polêmicos. 7. ed. São 

Paulo:Saraiva, 2002. p. 06 
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Com efeito, em seu artigo 1º o projeto alterava a redação dos arts. 75, 83, 107, 109, 

148 e 159 do Código Penal, o que significava penas mais severas para os crimes de seqüestro 

e extorsão mediante seqüestro. Torna-se imprescritíveis – alteração do art. 107, IV – e 

acrescentava o parágrafo único ao art. 109. Eram insuscetíveis de fiança, graça ou anistia. 

Pelo art. 2º o projeto alterava o art. 594 do Código de Processo Penal, acrescentando-

lhe o parágrafo único para dizer que o condenado por esses crimes, “em hipótese alguma”, 

podia apelar em liberdade.  

Já no art. 3º previa que as penas desses artigos deveriam ser cumpridas integralmente 

em regime fechado, alterando inclusive a Lei de Execução Penal, não admitindo a remição 

pelo trabalho realizado. 

Também era defesa a concessão da liberdade provisória com ou em fiança, e 

determinava que o seqüestro praticado por motivos políticos seria punido nos termos desta lei.  

Na justificativa ao projeto, referia-se o ilustre Senador a que sendo esse crimes uma 

atividade das mais nefastas, que crescia dia a dia, devia ser coibida em “qualidade e 

quantidade”. Por isso foi dada ênfase a todas as restrições no cumprimento da pena, inclusive 

permitindo ultrapassar o limite legal de 30 anos previstos no art. 75 do Código Penal com a 

nova redação por ele proposta, já que “o limite de trinta anos acaba por funcionar como 

estímulo aos criminosos, pois atingindo o limite de 30 anos, será indiferente o cometimento 

ou não de outros crimes”.  

Foi relator do projeto na Comissão de Constituição, justiça e Cidadania o Senador 

Mauro Benevides, o qual elogiou o projeto, cuja filosofia era a de “sancionar os culpados 

segundo a indignação que esses crimes causam à sociedade... evidente, portanto, também a 

procedência e oportunidade da proposição”.  

O relator apresentou apenas três emendas mais de ordem técnica-legislativa do que 

de conteúdo. 

O projeto em sua redação final foi aprovado no Senado no dia 20 de junho de 1990, 

sendo relator o Senador Pompeu de Souza. Nesta mesma data foi encaminhado à Câmara dos 

Deputados. 

Ali tramitavam, uma série de projetos de lei sobre o mesmo tema, incluindo o do 

executivo subscrito pelo então Ministro da Justiça Saulo Ramos. Esse projeto, que tinha como 

base o anteprojeto elaborado pelo Congresso Nacional de política Criminal Penitenciária, 

considerava crimes hediondos no artigo 1º:   
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“I - Os crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, in fine), extorsão qualificada pela morte 
(art.158, § 2º), extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art.159), 
epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º), envenenamento de água potável ou de 
substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte (art. 270 c/c o art. 285), 
todos do Código Penal, e o genocídio (arts. 1º, 2º, 3º da Lei 2.889, de 1º-10-1956) 
tentados ou consumados”;  

“II - Os crimes praticados com violência à pessoa, que provoquem intensa repulsa 
social, pela gravidade do fato ou pela maneira de execução, segundo decisão 
fundamentada do juiz competente”.  

 

O inciso I tornou-se o art. 1º da Lei nº 8072/90, acrescido dos crimes de estupro e de 

atentado violento ao pudor. O inciso II não foi aproveitado, adotando a lei, dessa forma, o 

critério exclusivamente legal para a definição do crime hediondo. 

O substitutivo da Câmara dos Deputados foi lido no Senado no dia 29 de junho, e no 

dia 10 de julho foi votado em plenário, aprovado com declaração de voto dos senadores 

Humberto Lucena e Cid Sabóia de Carvalho. No dia 11 foi enviada mensagem à Presidência 

da república para a sanção presidencial, mesmo dia em que a mesa diretora do senado 

comunicou à Câmara dos Deputados a aprovação do projeto e seu encaminhamento à sanção 

presidencial. 

No dia 25 de junho, finalmente, os diversos projetos de lei englobados no substituto 

da Câmara aprovado no Senado transformaram-se na lei nº 8072/90, que traz como ementa: 

“Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição 

Federal, e determina outras providências”.  

O presidente da república vetou o art. 4º e o art.11 pelas razões expostas na 

Mensagem n. 550 encaminhada ao Presidente do Senado Federal, considerando-os contrários 

ao interesse público. Tais dispositivos assim eram redigidos:  

 

“Art. 4º. O § 1º do art. 60 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:  

§ 1º A multa pode ser aumentada se o juiz considerar que, em virtude da situação 
econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo”.  

“Art.11. Fica acrescida de § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único, o art.112 da 
lei nº 7210, de 11 de julho de 1984, com a seguinte redação:  

Art.112.   ............................... 

§ 2º Excluem-se do regime previsto neste artigo os condenados por criem hediondo, 
prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e por terrorismo”.          
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Como se vê, os vetos pouco alteram a substância do projeto. Isto porque o art. 4º, de 

acordo comas razões do veto, criava uma situação “juridicamente inadmissível” porque 

deixava em aberto a fixação da multa in idem porque o § 1º do art. 2º do Projeto, de forma 

clara e objetiva, já atendia essa finalidade. 

No dia 21 de agosto foi lida a mensagem dos vetos e composta à comissão mista 

incumbida de relatar o veto. 

No dia 20 de setembro expirou o prazo. 

Pelo exposto é possível perceber a pressa com que a lei foi elaborada e aprovada. 

Talvez seja esta a razão da mesma apresentar tantas falhas e ser alvo constante de críticas 

severas por parte dos doutrinadores. Tal lei que visava proteger a sociedade acabou perdendo 

boa parte de sua eficácia por falta de melhor preparo, técnica e discussão na sua elaboração. 

      

 

2.3 OS CRIMES CONSIDERADOS HEDIONDOS 

       

Os crimes hediondos estão previstos no art. 1º da lei, em oito incisos (a lei 9.695, de 

20-8-1998, acrescentou o inciso VII-B, o VII-A foi vetado) e o parágrafo único. São os 

seguintes:  

 

a) homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo, e homicídio 

qualificado;  

b) latrocínio; 

c) extorsão comum qualificada pela morte; 

d) extorsão mediante seqüestro nas formas simples e qualificadas; 

e) estupro nas formas simples e qualificadas; 

f) atentado violento ao pudor nas formas simples e qualificadas; 

g) epidemia com resultado de morte; 

h) falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais; 

i) genocídio. 
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A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo 

não são considerados hediondos. Estes, assim como os acima enumerados, têm tratamento 

especial previsto nesta lei.          

 

2.1.1 HOMICÍDIO 

 

Com a nova redação introduzida pela lei n. 8930/94, o homicídio passou a ser o 

primeiro dos crimes considerados hediondos. Mas não é todo homicídio. O inciso I do art. 1º 

da lei apenas considera hediondo o homicídio doloso quando “praticado em atividade típica 

de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente”, e o “homicídio qualificado”.  

A lei penal tenta proteger o bem mais precioso que o ser humano tem, que é a vida 

humana. “Quanto mais nobre for o bem jurídico tutelado, maior deve ser a proteção a ele 

proporcionado pelo ordenamento jurídico”. 17 

Os elementos objetivos do tipo são os chamados essentialia delicti, ou seja, os dados 

estruturais de um crime. O homicídio possui como núcleo o verbo “matar”. A conduta pode 

assumir as mais variadas formas. O homicídio é o chamado crime de ação livre, podendo ser 

praticado através de quaisquer meios: diretos ou indiretos, comissivos ou omissivos, físicos, 

químicos, patogênicos e até morais e psíquicos.  

O elemento subjetivo do delito são os aspectos internos, psicológicos, relativos à 

consciência e à vontade do criminoso.  

O homicídio é um crime comum. Assim, pode ser praticado por qualquer pessoa. O 

sujeito ativo carece de quaisquer atribuições especiais. Como crime de dano que é, exige-se 

efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.  

O sujeito passivo é, na descrição do tipo, qualquer ser humano com vida extra-

uterina, independentemente da idade, cor, sexo ou raça. Também não se questiona a higidez 

da pessoa, nem se quer se a vida é ou não viável. Atente-se que para existir vida é necessário 

que exista a respiração, mesmo que por apenas alguns segundos (que pode ser comprovada 

pela docimasia). 

                                                
17 MONTEIRO, Antônio Lopes. Crimes Hediondos. Textos, comentários e aspectos polêmicos. 7. ed. São 

Paulo:Saraiva, 2002. p. 20. 
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O homicídio como crime material, consuma-se com o resultado a morte. A forma 

tentada exige atenção especial para diferenciá-la do crime de lesões corporais. Não é fácil 

distinguir o homicídio tentado do crime do art. 129. Existem três espécies de tentativa. A 

primeira, ou tentativa propriamente dita, verifica-se nos casos em que o processo de execução 

é interrompido por circunstância alheia a vontade do sujeito. Na segunda, também chamada 

de crime falho, todos os atos executórios são praticados pelo agente, mas o resultado não se 

verifica por circunstâncias alheias a vontade dele; a tentativa branca ou incruenta ocorre na 

hipótese em que o sujeito dispara contra a vítima, mas nem sequer a atinge. 

As três formas de tentativa caracterizam o crime hediondo, e a pena em abstrato é a 

mesma.          

A pena não foi modificada, ou seja, continua o mesmo período estipulado no código 

penal art. 121: homicídio simples, o do caput – reclusão de 6 (seis) a 20 (vinte) anos; 

homicídio qualificado , o do § 2º -   – reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

Ressalta-se que, da mesma forma que não foi majorada a pena mínima ou máxima, 

também não foi previsto o acréscimo de metade, fixado no artigo 9º da Lei de Crimes 

Hediondos, quando o homicídio for praticado contra vítima em situação do art. 244 do Código 

Penal (não é maior de catorze anos; é alienada ou débil mental, e o agente conhecia essa 

circunstância; e não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência). Apenas na primeira 

hipótese (não é maior de catorze anos) a pena é prevista no § 4º do art. 121 com redação dada 

pela Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente -, ou seja, é aumentada de um 

terço. Teremos então o mínimo de oito anos de reclusão para o homicídio hediondo simples, e 

de dezesseis para o homicídio hediondo qualificado. 

A ação penal é pública incondicionada. O processo, porém, segue o rito especial, já 

que se trata de crime doloso contra a vida, e por preceito constitucional (art.5º, XXXVIII, d) o 

julgamento é de competência do Tribunal do Júri. O Código de Processo Penal cuida deste 

rito nos artigos 406 e seguintes.  

A Lei n. 8930/94, de 6 de setembro e publicada  no DOU do dia 7, deu nova redação 

ao art. 1º da Lei n. 8.072/90, para incluir o homicídio como crime hediondo. Das quatro 

figuras típicas (qualificado, privilegiado, culposo e simples) apenas o qualificado é sempre 

hediondo, e o simples o é circunstancialmente. 

A figura do homicídio simples vem tipificada no caput do art. 121 do Código Penal: 

“Matar alguém”. Diz -se que o homicídio é simples sempre que houver a hipótese prevista no 

§ 1º - “caso de diminuição de pena” -, que a doutrina e a jurisprudência chamam de homicídio 

qualificado, ou no caso de não incidir nenhuma das qualificadoras do § 2º. Pois bem, este 
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homicídio é crime hediondo se praticado “em atividade típica de grupo de extermínio, ainda 

que cometido por um só agente”.  Sobre a questão João José Leal 18 afirma: 

  

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

 

 

Ao contrário do homicídio simples, o qualificado sempre será hediondo, por força da 

lei dos crimes hediondos e do artigo 121, § 2º do Código Penal, com seus cinco incisos que 

descrevem qualificadoras. 

A primeira qualificadora prevê se o homicídio foi cometido “mediante paga ou 

promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe” (inciso I). O dispositivo exemplifica e 

ao mesmo tempo generaliza. Qualquer motivo que possa vir a ser tido como moralmente 

desprezível, repugnante, ignóbil, é torpe para efeitos desta qualificadora. É o chamado 

homicídio mercenário, e por ele responde não só o executor, mas também o mandante. 

A segunda qualificadora está prevista no inciso II: ser o homicídio cometido por 

“motivo fútil”. Antônio Lopes Monteiro 19 citando três autores diz: “Noronha descreve -o como 

aquele praticado por ninharia que, em regra, não leva ao crime. Afere-se por sua desproporção 

com este. Mirabete conceitua motivo fútil como o motivo sem importância, frívolo, leviano, a 

ninharia que leva o agente à prática desse grave crime, na inteira reação desproporção entre o 

motivo e a extrema reação homicida. Também Damásio descreve a futilidade como a 

desproporção entre o crime e sua causa moral”.  

O inciso III do §2º do art. 121 nos traz a qualificadora de “emprego de veneno, fogo, 

explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo 

comum”.  Quando o inciso alude a outro meio insidioso refere -se à dissimulação, à fraude, ao 

                                                
18 LEAL,  João José. Crimes Hediondos. Aspectos Políticos-jurídicos da lei nº 8072/90. São Paulo: Atlas, 

1996. p. 55 

 
19MONTEIRO, Antônio Lopes. Crimes Hediondos. Textos, comentários e aspectos polêmicos. 7. ed. São 

Paulo:Saraiva, 2002. p. 25. 
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desconhecimento da vítima. Em suma, deverá poder ser equiparado por sua natureza ao 

veneno, ao fogo, à asfixia. 

A penúltima qualificadora vem descrita no inciso IV: ser o homicídio cometido: “à 

traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne 

impossível a defesa do ofendido”. Mais uma vez a lei us a uma interpretação analógica. 

Qualquer modo que, como os exemplos citados (emboscada, traição, dissimulação), dê maior 

segurança à conduta do autor, que “se vale da boa -fé ou despreparação da vítima, e revelam a 

covardia do autor”. Ressalta -se que o dispositivo utiliza o termo “recurso”, que deve ser 

entendido como “modo”, já que no inciso anterior utilizou a palavra “meio”. É por isso que os 

doutrinadores não qualificam a superioridade em armas e força  o homicídio. 

Por último qualifica o homicídio ser ele cometido “para assegurar a execução, a 

ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”. É o chamado crime meio. Há aqui o 

que os autores denominam conexão teleológica, conseqüêncial ou ocasional. Na primeira, o 

homicídio é meio para executar outro crime. Na segunda, o homicídio é garantia de ocultação, 

impunidade ou vantagem em relação a outro crime; verifica-se a conexão ocasional “quando o 

homicídio é cometido por ocasião de prática de outro delito”.  

O homicídio qualificado pode ser também privilegiado. As hipóteses do privilégio 

são: ter o agente cometido o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou sob 

violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. A discussão em torno da questão é 

se o homicídio qualificado será sempre hediondo. Mas se este for considerado privilegiado 

poderá excluir a sua hediondez, por exemplo, o pai que mata de surpresa o estuprador de sua 

filha, tal ato não poderia ser caracterizado de hediondo sendo que ele se enquadra no fato de 

ser relevante valor moral, social e pelo indivíduo agir sobre violenta emoção. 

 

 

2.3.2    LATROCÍNIO. 

 

O latrocínio, ou o roubo qualificado pelo resultado morte, é um tipo penal cuja 

objetividade jurídica é complexa. 

Tutela-se o patrimônio e, além deste, também a liberdade individual e a vida da 

pessoa humana. A conduta típica do roubo é subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para 
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outrem. Mas, ao contrário do furto simples e do furto qualificado, há o emprego da violência 

ou grave ameaça, e esta vai dirigida contra a pessoa. Noronha20 distingue bem os dois tipos, 

exemplificando: “o furto é, em geral, crime do individuo de casta ínfima, do paria, destituído, 

em regra, de audácia e temebilidade para o roubo ou para extorsão; de inteligência para o 

estelionato; e desprovido de meios para usurpação”. É esta violência, grave ameaça contra a 

pessoa ou qualquer outro meio que impossibilite a resistência da vítima, que tipifica, 

juntamente com a subtração, o crime de roubo.  

A coisa deve ser móvel e alheia. Coisa é um patrimônio que possui valor econômico 

ou valor de afeição pela sua utilização. O tipo subjetivo é dolo genérico acompanhado de dolo 

específico, expresso na frase “para si ou para outrem”. O latrocínio independe do dolo do 

agente para o resultado morte. Tem como sujeito ativo qualquer pessoa, e este por sua vez 

será o proprietário, ou o possuidor da coisa. Serão sujeitos passivos todas as pessoas que 

forem vítimas fatais da violência praticada pelos agentes no momento da subtração ou logo 

após, independentemente de sua relação com o bem patrimonial subtraído. 

Sobre a consumação e tentativa pode ser citado de maneira resumida os seguintes 

tipos: morte consumada e subtração consumada; morte consumada e subtração tentada 

(latrocínio tentado; latrocínio consumado; homicídio qualificado; homicídio qualificado 

consumado em concurso material com roubo tentado; homicídio qualificado consumado em 

concurso formal com furto tentado); morte tentada e subtração consumada e morte tentada e 

subtração tentada.                    

A pena para este crime já era bastante severa mais com o advento da Lei de Crimes 

Hediondos houve uma alteração que aumentou e estipulou pena de reclusão de 20 a 30 anos. 

A ação de penal no crime de latrocínio é pública e incondicionada. A competência é do juiz 

singular e não do Tribunal do Júri. É um crime contra o patrimônio, embora haja o evento de 

morte.  

 

2.3.3    EXTORSÃO COMUM QUALIFICADA PELA MORTE 

 

 

A extorsão vem prevista no art. 158 do Código Penal:  

                                                
20 NORONHA, Magalhães. Direito Penal. 32ª ed. São Paulo. Saraiva, 1997. p. 223. 
 



 

 

39 

 

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com i ntuito de obter 
para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou 
deixar fazer alguma coisa: (...) § 2º Aplica-se à extorsão praticada mediante 
violência o disposto no § 3º do artigo anterior”. 

 

O artigo 1º da Lei n. 8072/90 apenas considera crime hediondo a extorsão qualificada 

pela morte. Nas palavras de Antônio Lopes: “A extorsão é um crime contra o patrimônio, mas 

estão tuteladas por este dispositivo também a liberdade e a incolumidade da pessoa, e na 

qualidade, a vida” .21 

O tipo objetivo da extorsão é a conduta de constranger, ou seja, obrigar, coagir, 

forçar, conduta essa que deve ser praticada mediante grave ameaça ou violência a pessoa . O 

tipo subjetivo é o dolo, mas o dispositivo em questão exige algo mais que o dolo genérico. A 

conduta deve ter como finalidade a obtenção de indevida vantagem econômica. Se mesmo 

com a violência ou grave ameaça a exigência é de vantagem devida, não haverá extorsão, e 

sim exercício arbitrário das próprias razões. Cabe ressaltar que deve haver o objetivo de obter 

qualquer uma vantagem econômica pois senão o crime pode não ser tipificado. 

Sendo crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o passivo pode ser 

uma ou várias pessoas. A vítima tanto é a submetida à violência, como a que deixa de fazer ou 

tolera que se faça alguma coisa, e ainda a que sofre prejuízo econômico.  

É crime material, portanto torna-se necessário que o agente obtenha a indevida 

vantagem econômica  para que o delito se consume. A tentativa é admitida como no caso em 

que a vítima não se intimida com as ameaças do agente. 

A pena foi alterada de 15 a 30 anos para 20 a 30 anos. A ação é pública 

incondicionada. Mesmo para a forma qualificada pela morte e que foi considerada crime 

hediondo, a competência é do juiz singular e não do tribunal do júri. 

 

2.3.4    EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO 

 

                                                
21 MONTEIRO, Antônio Lopes. Crimes Hediondos. Textos, comentários e aspectos polêmicos. 7. ed. São 

Paulo:Saraiva, 2002. p. 37. 
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O crime previsto no art. 159 e seus parágrafos do Código Penal sempre foi 

considerado o de maior gravidade pela legislação brasileira. Dessa forma possui a pena mais 

severa: reclusão de 20 a 30 anos. 

O núcleo do delito é seqüestrar, ou seja, privar a vítima de sua liberdade. A conduta 

de seqüestrar é praticada com finalidade de obter qualquer vantagem, vantagem essa que a lei 

não específica se devida ou indevida, se econômica ou não. 

É crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Mas sendo complexo 

quanto ao objeto jurídico sujeito ativo não é somente o que seqüestra, mas o que telefona para 

os parentes da vítima, leva mensagens, guarda o seqüestrado, pega o resgate e etc. É delito 

permanente: o tempo de seqüestro pode ser de curta ou de longa duração. O que se requer é 

que o seqüestro seja idôneo para produzir na vítima a certeza de que a perda de liberdade está 

condicionada ao preço do resgate. O menor ou maior lapso de tempo de seqüestro é 

importante para efeitos de qualificadora do § 1º. 

O sujeito passivo é a pessoa seqüestrada, podendo também ser outra que tenha 

sofrido o prejuízo patrimonial e diferente da primeira. 

Trata-se de crime formal, ou seja, se retirada a liberdade da pessoa (por tempo 

relevante) com dolo específico opera-se a consumação. Admite-se a tentativa, pois o 

seqüestro é um crime-meio, em si é um delito material, ou seja, exige o resultado lesivo , no 

caso, a privação de liberdade. Portanto, se o seqüestro ficar em grau de tentativa, a extorsão 

mediante seqüestro também permanece na forma tentada.  

Para qualificá-lo é preciso levar em conta o tempo do cativeiro, se a vítima é menor 

de dezoito anos e se o crime foi cometido por quadrilha ou bando. Além dos resultados da 

ação do agente como lesão corporal de natureza grave e a forma qualificada pela morte. 

 A pena de também sofreu alteração e ficou desta forma: para forma comum reclusão 

de 8 a 15 anos; para forma qualificada § 1º reclusão de 12 a 20 anos; para forma qualificada § 

2º reclusão de 16 a 24 anos; para forma qualificada § 3º reclusão de 24 a 30 anos. 

Há uma causa obrigatória de diminuição de pena prevista no artigo 7º da Lei de 

Crimes Hediondos que acrescenta ao art. 159 o parágrafo 4º que diz: “se o crime é cometido 

em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do 

seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços”.  

A ação é pública incondicionada. A competência é do juiz singular, inclusive para a 

extorsão qualificada pela morte. 
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2.3.5    ESTUPRO. 

 

O estupro vem conceituado no art. 213 do Código Penal: “Constranger mulher à 

conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”.  

O estupro é o primeiro dos crimes contra a liberdade sexual, o referido artigo tutela o 

direito da mulher de proteger e dispor do seu corpo.  

Para a lei conjunção carnal é a cópula vagínica, a união sexual entre o homem e a 

mulher. A expressão legal refere-se ao coito normal, ou seja, a penetração do membro viril  na 

vagina da mulher. Indiferente se a introdução é completa ou incompleta; que haja ejaculação 

ou não, ou que vise à procriação. 

Estupro é o crime que consiste em constranger mulher, de qualquer idade ou 

condição, a conjunção carnal, por meio de violência ou grave ameaça; coito forçado; violação. 

Conduta hedionda é algo repulsivo, pavoroso, medonho. Portanto, pelo senso comum, todo 

estupro é um crime hediondo. Não existe, por exemplo um estupro mais ameno, todos são 

revestidos de repulsa, de sordidez.  

Para o Código Penal, contudo, existem estupros diferentes: uns mais, outros menos 

graves. Inicialmente, o Código define o crime de estupro no art. 213: "Constranger mulher à 

conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: Pena – reclusão, de 6 a 10 anos", 

denominado de estupro simples. No art. 223: "Se da violência resulta lesão corporal de 

natureza grave: Pena – reclusão, de 8 a 12 anos” e no parágrafo único, do mesmo artigo: "Se 

do fato resulta morte: Pena – reclusão, de 12 a 25 anos”, estão previstos os estupros 

qualificados. Por fim, existe ainda o estupro presumido, previsto no art. 224:  "Presume-se a 

violência, se a vítima: a) não é maior de 14 anos; b) é alienada ou débil mental, e o agente 

conhecia esta circunstância; c) - não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência". 

De acordo com o Código Penal existem quatro formas de estupro: o simples, o 

qualificado pela lesão corporal grave, o qualificado pela morte e  o estupro presumido. 

Para o senso comum o critério de avaliação do crime é subjetivo: a sensação de 

repulsa; já para o direito, o critério é técnico-jurídico: princípio da proporcionalidade. Os dois 

critérios não se excluem, até se completam, mas não se confundem. O primeiro faz parte da 

nossa formação moral; o segundo, da realização de justiça. Justiça e moral, no estágio atual da 

civilização, não se confundem: atuam em esferas diferentes da atividade humana, embora se 

complementem. 

Na busca da realização de justiça, o direito penal é um instrumento jurídico de 

proteção de determinados valores ou interesses fundamentais para a vida em sociedade (bens 
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jurídicos). Não é o único nem o principal. Na verdade, é a ultima ratio: somente deve ser 

aplicado quando os outros ramos do direito forem ineficazes. Com essa característica de 

intervenção mínima, a pena é prevista e aplicada como contra-estímulo à conduta descrita 

pela lei como crime. Busca, assim, evitar a prática delituosa e não aplicar uma vingança-

castigo ao criminoso. 

No caso específico do estupro, se todas as formas previstas pelo Código tivessem a 

mesma pena, a eficácia na prevenção desses crimes seria ainda mais reduzida. Por exemplo, 

se o contra-estímulo é o mesmo, tanto faz ao agressor manter o coito forçado lesionando 

gravemente a vítima ou não. Estabelecendo penas diferentes, o direito penal busca evitar a 

progressão criminosa, aumentando a pena (contra-estímulo) conforme a gravidade da ofensa 

ao bem jurídico tutelado vai se agravando. 

Data venia, os argumentos não convencem:  

a) é impossível identificar a "intenção do legislador", porque não existe "um" 

legislador, mas vários que tomam parte na votação da norma, em um rito no qual 

apenas uma minoria sabe exatamente o que está sendo votado;  

b) a leitura sistêmica não pode ser restringida à lei, mas a todo o direito penal que 

vincula os tipos pelo princípio da proporcionalidade;  

c) a interpretação gramatical permite duplo sentido, além de não ser a melhor 

técnica interpretativa para se conhecer o conteúdo da norma; 

d) os danos psíquicos mais contundentes e duradouros, se existirem no caso 

concreto, qualificam o estupro pela lesão corporal grave. 

A presença do constrangimento é imprescindível para a tipificação. O coito desejado 

pelo agente deve ser conseguido por meio de violência ou grave ameaça. No estupro a 

violência física caracteriza-se pelo emprego de meios materiais que anulam a resistência da 

vítima. Geralmente manifesta-se com atos de agressão à integridade corpórea da vítima. Mas 

do outro a violência pode ser moral. Esta, normalmente se transfere para a forma de grave 

ameaça. 

A conduta do agente leva a necessidade de a vítima ter que opor resistência à ação do 

estuprador. Fala-se em resistência séria e constante, mas a lei não exige que a vítima vá ao 

extremo de sua resistência, tornando-se mártir da sua virtude. Na forma de ameaça, reveste-se 

a conduta do agente numa promessa de um mal tão grave que, embora não tolha a vítima de 

sua liberdade física, anula sua vontade pelo temor do dano. A violência física é diretamente 

sobre a vítima. A ameaça pode recair sobre terceira pessoa. 
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O sujeito passivo é sempre a mulher, não interessa se é virgem ou deflorada, honesta 

ou prostituta, se solteira, casada ou viúva, se velha ou moça. Já o ativo será sempre o homem, 

pois só ele pode manter conjunção carnal com a mulher. 

Pode haver co-autoria e participação no crime de estupro. É co-autor aquele que de 

alguma concorre para a consumação do estupro, ainda que não tenha mantido relações sexuais 

coma vítima. É participe aquele que, mesmo não participando da violência material, contribui 

com sua presença ao lado do agente, transmitindo-lhe segurança e permitindo a execução do 

crime. 

A consumação ocorre com a cópula vagínica e a tentativa é possível, embora na 

prática difícil de ocorrer. 

A forma qualificada está descrita no artigo 233 e seu parágrafo único que diz: “se da 

violência resulta lesão corporal de natureza grave”; por sua vez, o parágrafo único preceitua: 

“se do fato resulta morte”. O legislador usa duas expressões para qualificar o crime. Num e 

noutro caso, o resultado é sempre preterdoloso. O agente não quis direta nem eventualmente o 

resultado lesões corporais de natureza grave ou morte. Se o agente assim proceder, matando a 

vítima ou deixando-a gravemente ferida, não ocorrerá a forma qualificada destes delitos e sim 

haverá concurso material do crime sexual  com o de homicídio ou com o de lesões corporais 

de natureza grave. 

Quanto à pena, esta também sofreu alteração e ficou: na forma simples determinada 

reclusão de 6 a 10 anos, na forma dividiu em dois a pena sendo de reclusão de 8 a 12 anos 

para lesão grave e de reclusão de 12 a 25 anos para morte. 

A ação penal decorrerá de queixa. Mas existem exceções como: nos casos de 

miserabilidade da vítima ou de seus pais, onde a ação penal será publica condicionada à 

representação da ofendida ou de seu representante legal e nos crimes praticados com abuso de 

pátrio poder: a ação pública será incondicionada. Ainda poderá ser pública incondicionada 

nos casos da violência praticada no cometimento do estupro resultar lesão corporal grave ou 

morte. 

 

2.3.6    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

 

O atentado violento ao pudor está previsto no art. 214 do Código Penal que diz: 

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele 

se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal”. Tutela a liber dade sexual do ofendido.  
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Esse é o crime mais discutido, pois sua pena foi igualada a do estupro. Os 

doutrinadores acreditam que o legislador ao acrescentar tal crime ao rol dos crimes hediondos 

tentou coibir principalmente os crimes sexuais, mas mesmo assim ainda gera muitas dúvidas. 

Assim, teve sua pena severamente aumentada e o mínimo e o máximo ficaram estipulados 

entre sete e dez anos de reclusão. As formas qualificadas também foram agravadas.    

Antônio Lopes 22ao citar Fragoso conceitua ato libidinoso como “toda atentatória ao 

pudor, praticada com o propósito lascivo ou luxurioso”. Alguns atos são equivalentes à 

conjunção carnal (coito anal, coito oral, coito inter-femura, cunnilingue, anilingue). 

O atentado violento ao pudor, na forma simples, seria crime hediondo, em princípio. 

O critério abstrato e genérico do legislador pode ser válido para a maioria dos casos, mas 

revela-se totalmente desproporcional e inadequado para muitos outros. Ao juiz compete, em 

cada um deles, decidir se é ou não hediondo.  

Quando o Constituinte de 1988 externou seu desejo de um tratamento mais rigoroso 

para os crimes hediondos, parece evidente que não estava ele pensando num simples beijo 

lascivo, no toque nas partes íntimas etc. (nem tampouco nas várias inconstitucionalidades da 

Lei 8.072/90, como bem realça Alberto Silva Franco, Alberto Z. Toron e tantos outros). 

Uma das soluções possíveis que se apresentam, nesses casos, ao juiz: cabe considerá-

los como mera importunação ofensiva ao pudor (LCP, art. 61). 

Em outras palavras: é para o âmbito do (correto) enquadramento típico, em suma, 

que é levado o magistrado (e o jurista) preocupado com o equilíbrio e a razoabilidade das suas 

decisões. Um beijo lascivo (por exemplo) não pode ser inserido no art. 214, senão no citado 

art. 61, que prevê pena de multa. 

Alberto Franco da Silva23 explica:  

 

“(...) o atentado violento ao pudor apresenta características de difícil apreensão, não 
apenas em face da pluralidade de manifestações com que a conduta libidinosa pode 
ter expressão, mas também em razão, não raro da ambigüidade destas 
manifestações”.   

 

                                                
22 MONTEIRO, Antônio Lopes. Crimes Hediondos. Textos, comentários e aspectos polêmicos. 7. ed. São 

Paulo:Saraiva, 2002. p. 232 . 

 
23 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos Anotações Sistemáticas à Lei 8072/90. 4 .ed. ver. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. p.  
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2.3.7    EPIDEMIA COM RESULTADO DE MORTE 

 

Este crime, diferentemente dos outros, visa à proteção da saúde pública, dentro de 

um contexto mais amplo, que é a incolumidade coletiva. A epidemia está prevista no art. 267 

do Código Penal, e o dispositivo vem assim redigido: “Causar epidemia, mediante a 

propagação de germes patogênicos”.  

É um crime de perigo presumido, de forma absoluta; mas, ao mesmo tempo, de dano 

em relação aos atingidos, pois constitui em si mesmo evento lesivo. Tutela-se a incolumidade 

pública, sobretudo a saúde pública. No caso do § 1º a vida.  

Diz o dispositivo que é crime “causar epidemia”. Isso implica, de um lado, uma ação 

de produzir, provocar, motivar; de outro, a de disseminar, difundir, espalhar. Essa propagação 

pode ser efetivada de qualquer modo: inoculação, contaminação, disseminação, etc. 

Inicialmente é precisa conceituar epidemia que ocorre quando uma doença se espalha por um 

grande número de indivíduos em uma região determinada ou em um país tendo como 

característica principal à velocidade em que se espalha. 

Para tipificar o crime, é necessário que a disseminação seja de germes patogênicos. 

Estes são os chamados microorganismos, agentes nocivos capazes de produzir moléstias 

infecciosas. 

Este crime como hediondo, por ter o resultado morte pode ser doloso ou 

preterdoloso. 

Sendo crime comum o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o atingido 

pela doença. O sujeito passivo além da coletividade é todo aquele que foi individualmente 

atingido. 

A consumação do crime opera-se com o surgimento da epidemia, quer dizer, quando 

começam a aparecer muitos casos da mesma moléstia em curto espaço de tempo, indicando a 

progressiva difusão do mal. O simples fato de serem distribuídos os germes não consuma o 

delito; será necessário que se instale a disseminação. Permanecerá, pois, na esfera  da 

tentativa, a conduta que, apesar do meio idôneo de distribuição dos germes, não chegou a 

provocar a difusão da moléstia, por circunstâncias alheias a vontade do agente, 

independentemente se naturais ou por força de ação externa. 

A pena para este crime foi aumentada para reclusão de 10 a 15 anos. Se houver uma 

morte o mínimo subirá para 20 anos. A ação é pública incondicionada.   
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2..3.8   FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE 

PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS.   

  

Os tipos penais previstos nos arts. 272 e 273 do código penal foram substancialmente 

alterados pela lei n. 9677/98.  

A objetividade jurídica é a saúde pública. O crime do art. 273 está incluído no 

Capítulo III, “dos crimes contra a saúde pública”, o qual, por sua vez, faz parte do Título VIII, 

que trata dos crimes contra a incolumidade pública. Não há necessidade de prova do perigo 

concreto como no art. 272, uma vez que, seja na redação original, seja na nova, não se exige 

que o produto seja nocivo à saúde, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas 

descritas no tipo objetivo. 

A conduta típica vem descrita no caput do art. 273: “falsificar,  corromper, adulterar 

ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”.  

É um tipo penal de conduta alternativa. A primeira é falsificar, que significa alterar 

com fraude, contrafazer, dar aparência de genuíno ao que não é. A segunda é corromper. Por 

corromper entende-se estragar, infectar, desnaturar, tornar pobre. A terceira traduz-se pelo 

verbo adulterar, ou seja, alterar, mudar, modificar, para pior. Finalmente, a última figura é a 

de adulterar que quer dizer mudar modificar. Qualquer das modalidades previstas como 

condutas típicas deve ter como resultado a modificação do produto tido como normal ou 

habitual. 

O objeto material vem previsto no § 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”.  

Também são crimes hediondos, equiparando-se ao tipo principal, e cominadas com 

as mesmas penas, as condutas previstas no § 1º: “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”.  

Finalmente, vinculando-se ao § 1º, é ainda hediondo praticar as ações ali previstas 

nas 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 a sua comercialização; 

IV. com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; 
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V.  de procedência ignorada; 

VI. adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente. 

 

Trata-se de crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa que pratica 

uma das condutas incriminadas, independentemente da qualidade de farmacêutico, vendedor, 

comerciante, etc. Sujeito passivo é a coletividade, cuja a saúde posta em risco  presumido com 

a prática da conduta incriminada. 

A pena ficou estipulada em reclusão de 10 a 15 anos, além de multa. A ação penal é 

pública incondicionada. 

 

2.3.9    GENOCÍDIO 

  

Com a criação da Lei 2889 de 1º de outubro de 1956 e por força do art. 5º que se 

“define e pune o crime de genocídio”.  

O que se tutela com esta norma não é num primeiro momento a vida do indivíduo 

considerado em si mesmo, mas sim a vida de grupos de pessoas em sua totalidade. Busca 

proteger a vida em comum dos grupos de homens, na comunidade dos povos.  

O tipo objetivo, embora seja o mesmo de outros crimes já consagrados, contém algo 

específico. 

A conduta deve ser dirigida para os membros de determinado grupo nacional, étnico, 

religioso ou racial. Dificuldades surgem na delimitação do alcance destes conceitos, desde o 

de nação até ao de religião. O conceito de nação envolve vínculos morais fortes a tal ponto de 

manter unido um conglomerado de pessoas, independentemente de princípios jurídicos ou por 

razões geográficas. O conceito de grupo étnico refere-se ao povo, como grupo biológica e 

culturalmente homogêneo. O conceito de raça é puramente biológico e o religioso envolve 

qualquer tipo de crença. 

O elemento subjetivo aqui é de grande importância. O genocídio exige sempre o 

dolo, por isso não existe genocídio culposo. A vontade deve ser específica de aniquilar todo 

um grupo.  

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo será qualquer pessoa 

ligada  a um grupo determinado. 

O genocídio é um delito iuris gentium, comum, propriamente internacional, 

permanente, plurissubjetivo e pluriofensivo. 
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2.3.10  PRÁTICA DA TORTURA 

 

A Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997 em seu art. 1º , I e II define: 

“Constitui crime de tortura:  

I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico e mental: (...) 

II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de 
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”.  

A objetividade jurídica, o bem jurídico tutelado, é a integridade física e psíquica da 

pessoa humana, a saúde física e mental, em suma, a vida humana. Mas sem dúvida também 

está protegida a liberdade psíquica e física da pessoa em sua autodeterminação. 

Diversos são os elementos objetivos do tipo: no inciso I o núcleo é o verbo 

“constranger”, const rangimento esse que se pode traduzir numa coação mediante violência ou 

grave ameaça, as quais vão causar como conseqüência  sofrimento físico ou mental, já que 

exige tal conduta tenha como finalidade uma das previstas nas alíneas a e c. O inciso II utiliza  

o adjetivo “intenso”, assim nos leva a crer que a dor física, o desgaste corporal , etc., 

tipificarão o inciso I. 

Já o sofrimento mental é o tormento psíquico, a dor psíquica, a depressão, etc. Deixar 

a vítima sem dormir, submetê-la a prolongados interrogatórios etc. podem caracterizar o 

sofrimento mental. Da mesma forma que o sofrimento físico, no inciso I não há a exigência da 

intensidade do sofrimento mental, bastando para tanto uma das finalidades ali elencadas. 

Três são as finalidades para que a conduta prevista no inciso I tipifique o crime da 

prática da tortura:  

a)com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira 

pessoa; 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa. 

A segunda forma de tortura está prevista no inciso II do mesmo art. 1º: “Submeter 

alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a 

intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de 

caráter preventivo”.  
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Esta conduta apresenta algumas circunstâncias importantes. A primeira delas é que é 

crime próprio onde o sujeito ativo vai ter características especiais: somente poderá ser a 

pessoa que tem a vítima sob seu poder, guarda ou autoridade. Aqui a palavra chave é 

“submeter” que significa reduzir à obediência, subjugar, sujeitar a vítima, que está naquelas 

condições, empregando a mesma violência ou a grave ameaça e ainda exige que o sofrimento 

seja intenso. 

Além deste citados existem outros subtipos de pratica de tortura como: pessoa presa 

ou sujeita a medida de segurança, tortura por omissão e as torturas com formas qualificadas. 

O crime é essencialmente doloso, não comportando a figura culposa. A pena esta 

estipulada em reclusão de 2 a 8 anos para o art. 1º, incisos I e II e do §1º. Quanto a figura 

omissiva, esta apresenta pena mais benigna: a detenção de 1 a 4 anos. A ação penal é pública 

incondicionada.  

 

  

2.3.11  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS 

 

A legislação brasileira, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, 

além do termo “entorpecente”, considerado impróprio, se utiliza da expressão “substância 

entorpecente que determina dependência física ou psíquica”. Assim abrange todas as drogas 

que causam quaisquer estados psicóticos e dependência, seja física ou psíquica. Tais drogas 

são enumeradas periodicamente por normas administrativas.  

A chamada Lei de Tóxicos, Lei n. 6368/76, assim dispõe no art. 36: “Para os fins 

desta Lei, serão consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar 

dependência física ou psíquica, aquelas que assim forem especificadas na lei ou relacionadas 

pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde”. 

Temos assim um norma penal em branco. 

A lei de crimes hediondos inovou acrescentando a expressão drogas afins 

aumentando a abrangência da lei.        

O crime de tráfico, para efeitos da lei dos crimes hediondos, inclui as condutas 

previstas nos arts. 12, 13 e 14 da Lei n. 6368/76, a chamada lei de Tóxicos. 

A interpretação sistemática da lei de tráfico abrange as condutas tipificadas nos arts. 

12, 13 e 14. É que, de um lado, a própria Lei de Tóxicos, em diversos dispositivos genéricos, 
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faz referência ao “tráfico ilícito e ao uso indevido de  substâncias entorpecentes”, como que 

cirando uma dicotomia entre tráfico e uso.  

Com efeito, embora o tráfico não tenha sido colocado no art. 1º da Lei dos crimes 

hediondos, o tratamento, para fins penais e processuais, de acordo com o art. 2º, é idêntico. 

Por isso, se definir é descrever de forma completa o comportamento ilícito, não se 

pode admitir o alargamento do espectro de incidência da Lei dos crimes hediondos para casos 

que não sejam estritamente de comercialização. Assim, a intelecção segundo a qual a 

distinção entre o comércio propriamente dito e o fornecimento gratuito de substâncias 

entorpecentes, data venia, é incabível perante o texto do art. 12 da Lei n. 6.368/76, que 

equipara ambas as formas de conduta, não pode prevalecer. 

Com a entrada em vigor do art. 8º da Lei n. 8.072, tem-se sustentado que essa regra 

revogou a do art. 14 da Lei n. 6.368/76. É que, além de prever uma nova estrutura típica, isto 

é, a da quadrilha ou bando, tal como definida no art. 288 do Código Penal, articulou uma nova 

pena: de 3 a 6 anos de reclusão para a hipótese da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.  

Com a vigência da Lei n. 8.072/90 (Lei dos crimes hediondos), é possível dizer que 

restou revogada a disposição contida no art. 14 da Lei n. 6.368/76, passando a constituir crime 

de quadrilha previsto no art. 288 do Código Penal. 

Parece claro, se para a configuração do crime definido no art. 14 da Lei de tóxicos 

exigia-se acordo para duradoura atuação em comum e não transitória, tal como ocorre para a 

configuração do crime de quadrilha ou bando em que a estabilidade na reunião dos agentes é 

essencial para a sua caracterização, que a regra do art. 14 foi revogada pelo advento do art. 8º 

da Lei dos crimes hediondos. Afinal, é inafastável que essas duas disposições, de igual 

hierarquia, conflitam no tempo em torno da estrutura típica da associação estável para a 

prática do tráfico de drogas. Quando isso ocorre, malgrado o entendimento do STF, há clara 

situação de revogação e não lugar, com a devida licença, para uma interpretação corretiva. 

 

2.3.12  TERRORISMO     

 

A finalidade do terrorismo é criar pânico nas pessoas através de atos extremamente 

violentos recobertos geralmente por ideologias políticas ou religiosas. 

Em relação à lei de crimes hediondos falta um tipo penal que classifique e defina os 

o terrorismo. 
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Terrorismo é a tática de se utilizar um ato ou uma ameaça de violência contra 

indivíduos ou grupos para mudar o resultado de algum processo político ou ideológico. 

         Numa definição jurídica, se entende por terrorismo como sendo atos de violência 

praticados contra pessoas, a liberdade, a propriedade, a segurança comum, a tranqüilidade 

pública, os poderes públicos e a ordem constitucional ou contra a administração pública. 

          Há muito tempo que o terrorismo é constatado, dados remontam às sociedades 

secretas detectadas em algumas culturas primitivas. Em sua forma moderna, o terrorismo 

recebeu considerável impulso nos séculos XVIII e XIX, com a propagação de ideologias e 

nacionalismos extremados. Já no século XX os grupos da Organização Revolucionária Interna 

da Macedônia, a Ustashi croata e o tão conhecido Exército Republicano Irlandês – IRA, 

realizaram diversificadas atrocidades, sem piedade tanto em seus países, como além 

fronteiras. 

         Outro exemplo do terrorismo iniciado a partir do Século passado é o grupo terrorista 

ETA (“Euskadi ta Askatasuna”), que surgiu com o triste objetivo de conseguir a 

independência do “País Basco” da Espanha. O primeiro ato criminoso praticado por esse 

grupo foi em 7 de junho de 1968 ao assassinar o Guarda Civil de Tráfico José Pardines. 

            Um dos modus operandi mais utilizados por ETA é a utilização de “carro -bomba”, e 

de igual forma a prática de seqüestros, com a finalidade de pressionar o Governo ou para 

obter maiores recursos financeiros para suas práticas delituosas. No decorrer de sua história, 

ETA privou de liberdade a 84 pessoas, matou a mais de 853 pessoas, dentre mais de 20 

crianças. 

O terrorismo coloca, desde logo, o problema da sua caracterização como fenômeno 

político. Entre as várias definições propostas, sobressai um denominador comum: o terrorismo 

caracteriza-se pelo recurso sistemático à violência contra pessoas e bens, visando criar na 

sociedade sentimentos coletivos de medo e de insegurança. 

Para definir terrorismo podemos dizer que este é a prática do terror como 

instrumento de ação política, procurando alcançar pelo uso da violência objetivos que 

poderiam ou deveriam cometer-se ao exercício legal da vontade política. O terrorismo 

caracteriza-se, antes de mais, pela indiscriminação das vítimas a atingir, pela generalização da 

violência, visando, em última análise, a liquidação, desativação ou retração da vontade de 

combater do inimigo predeterminado, ao mesmo tempo que procura paralisar também a 

disponibilidade de reação da população. 

O terrorismo assenta, pois, no recurso sistemático à violência como forma de 

intimidação da comunidade no seu todo. No entanto, a prática do "terror" pode visar 
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finalidades políticas muito distintas: a subversão do sistema político (como sucedeu com as 

Brigadas Vermelhas em Itália ou com o Baader Meinhof na Alemanha), a destruição de 

movimentos cívicos ou democráticos (como sucedeu com a Aliança Anticomunista da 

Argentina e, em certa medida, com os Esquadrões da Morte brasileiros), o separatismo (como 

sucede com a ETA) ou a afirmação de convicções religiosas (como sucede com alguns 

movimentos fundamentalistas).  

Como é evidente, incrimina-se não apenas a constituição ou participação em 

organizações terroristas, mas também a prática de atos de terrorismo. E a gravidade do 

terrorismo para a segurança interna dos Estados democráticos levou mesmo à aprovação de 

uma Convenção Européia para a Repressão do Terrorismo (aprovada para ratificação pela Lei 

nº 19/81, de 18 de Agosto). 

A ação dos grupos terroristas é responsável por milhares de mortes à escala mundial, 

como o demonstra, por exemplo, a onda de massacres na Argélia. A título de exemplo, basta 

referir que, na Argélia, a ação do Exército Islâmico de Salvação, o braço armado da Frente 

Islâmica de Salvação (FIS) e de outros grupos, como o Grupo Islâmico Armado (GIA), já 

levou à morte de mais de 80 mil pessoas nos últimos cinco anos.  

 

 

2.4 ASPECTOS RELEVANTES DOS CRIMES HEDIONDOS 

 

2.4.1    PROIBIÇÃO DE ANISTIA, GRAÇA OU INDULTO 

 

O art. 2º da Lei n. 8072/90 dispõe que “Os crimes hediondos, a prática de tortura, o 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, 

graça e indulto”.  

A Constituição Federal disciplina a lei que concede a anistia no art. 21, XVII e art. 

48, VIII, que possui caráter retroativo e é irrevogável. O conteúdo do art. 5º, XLIII, da 

Constituição, ao lado do imperativo constitucional, avaliava a elaboração de uma lei que 

definisse os crimes hediondos, e já de antemão, os considerava inafiançáveis e insuscetíveis 

de graça e anistia. Anistia, graça e indulto são institutos de direito substantivo, e são causas de 
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extinção de punibilidade previstas no art. 107, II, do Código Penal. As três formas de perdão, 

contudo, possuem peculiaridades, diferenciando-se em sua aplicação e efeitos.     

A anistia pode ser considerada uma concessão de perdão geral. Refere-se a fatos e 

não a pessoas, embora possa exigir alguns requisitos subjetivos para sua aplicação. Tem efeito 

ex tunc, podendo ser geral (cita fatos e atinge todos os criminosos) ou restrita (cita fatos, 

exigindo uma condição pessoal), incondicionda (a lei não determina qualquer requisito para a 

sua concessão) ou condicionada (onde os requisitos são exigidos). Outra forma de classificar a 

anistia é se esta é própria (concedida antes da condenação, porque é constante com a sua 

finalidade de esquecer o delito cometido) ou imprópria (Concedida depois da condenação, 

pois recai sobre a pena). 

 Aplica-se a anistia geralmente a crimes políticos, e seu alcance é abrangente: apaga 

o crime e extingue todos os efeitos penais. Então, caso o sujeito vier a praticar um novo 

crime, não será considerado reincidente. 

É prerrogativa da união conceder a anistia sendo competência do Congresso 

Nacional com a sanção do Presidente da República dispor sob a sua concessão.  

A graça e o indulto aplicam-se sempre a pessoas e não a fatos. É de competência 

privativa do Presidente da República a sua concessão, podendo, contudo delegar essa 

atribuição aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da república ou ao Advogado-Geral 

da União. Estes podem ser totais (quando extinguem todas as penas) ou parciais (quando 

diminuem ou promovem a substituição).  

Apesar de alguns doutrinadores alegarem que são inconstitucionais a proibição dos 

benefícios de anistia, graça e indulto, essa é a posição atual da lei. 

Damásio de Jesus24 deixa bem clara a diferença entre estes institutos como pode ser 

comprovado a seguir: 

 

a) A anistia exclui o crime, rescinde a condenação e extingue totalmente a 

punibilidade; a graça e o indulto apenas extingue a punibilidade, podendo ser 

parciais; 

b) A anistia, em regra, atinge crimes políticos; a graça e o indulto, crimes comuns; 

c) A anistia pode ser concedida pelo poder legislativo; a graça e o indulto são de 

competência exclusiva do Presidente da República; 

                                                
24 JESUS, Dámasio de. Código Penal Anotado. 6. ed. São Paulo:Saraiva,1996. p. 206. 
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d) A anistia pode ser concedida antes da sentença final ou depois da condenação 

irrecorrível; a graça e o indulto pressupões o trânsito em julgado da sentença 

condenatória". (Jesus, p. 605). 

 

"A graça é espécie da indulgência principis de ordem individual, pois só alcança 

determinada pessoa"25. O indulto é medida de caráter coletivo, entretanto. 

"A graça, forma de clemência soberana, destina-se a pessoa determinada e não a fato, 

sendo semelhante ao indulto individual"26. É tanto que a Lei de Execução Penal passou a 

tratá-la como indulto individual e regula a aplicação do indulto através do Art. 188 a 193. 

O indulto coletivo abrange sempre um grupo de sentenciados e normalmente inclui 

os beneficiários tendo em visto a duração das penas que lhe foram aplicadas, embora se 

exijam certos requisitos subjetivos (primariedade, etc.) e objetivos(cumprimento de parte da 

pena, exclusão dos autores da prática de algumas espécies de crimes, etc.)"27 

A prática de tortura; tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 

crimes definidos como hediondos são insuscetíveis de graça. Porém, podem obter o indulto 

aqueles que estão gozando os benefícios do sursis ou do livramento condicional. 

Tanto a graça quanto o indulto são formas de extinção da punibilidade, conforme o 

Art. 107, II, CP. Ambos só podem ser concedidos pelo Presidente da República, mas ele pode 

delegar a atribuição a Ministro de Estado ou outras autoridades, não sendo necessário pedido 

dos interessados, nos termos do art. 84, inciso XII, parágrafo único, da CF. 

Geralmente a graça e o indulto só podem ser concedidos "após condenação transitada 

em julgado, mas, na prática, têm sido concedidos indultos, mesmo antes da condenação 

tornar-se irrecorrível".28 

Como se vê, a graça e o indulto "apenas extinguem a punibilidade, persistindo os 

efeitos do crime, de modo que o condenado que o recebe não retoma à condição de 

                                                
25NORONHA, Magalhães. Direito Penal. 32ª ed. São Paulo. Saraiva, 1997 
 p. 401. 
26MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral- art 1º a 120 do Código Penal.16. ed. São 
Paulo: Atlas S.A., 2000.  p. 366. 
 
27MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral- art 1º a 120 do Código Penal.16. ed. São 
Paulo: Atlas S.A., 2000.  p. 367. 
28 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado, Atualizado e Ampliado por Roberto Delmanto, 3. ed. 

São Paulo: Renovar, 1991. p. 165.  
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primário.(...) Há, porém, certa diferença técnica: a graça é em regra individual e solicitada, 

enquanto o indulto é coletivo e espontâneo"29. 

A graça e o indulto podem ser plenos (quando a punibilidade é extinta por completo) 

ou parciais (quando é concedida a diminuição da pena ou sua comutação). 

A graça é total (ou pena), quando alcança todas as sanções impostas ao condenado e 

é parcial, quando ocorre a redução ou substituição da sanção, resultando na comutação. 

O indulto coletivo pode também ser total, quando extingue as penas, ou parcial, 

quando estas são diminuídas ou substituídas por outra de menor gravidade. 

Segundo Damásio de Jesus30, a graça e o indulto: 

 

 "somente extinguem a punibilidade, substituindo o crime, a condenação irrecorrível 
e seus efeitos secundários(sobre o caso de indulto ser concedido antes do trânsito em 
julgado da sentença notória). Assim, vindo o sujeito agradecido ou indultado a 
cometer novo crime, será considerado reincidente". 

 

 Desse modo, "extinguem-se somente as sanções mencionadas nos respectivos 

decretos, permanecendo os demais efeitos da sentença condenatória, sejam penais ou civis".31 

Portanto, a graça e o indulto excluem apenas a punibilidade e não o crime. Além 

disso, não afastam a reincidência, se já houve sentença com trânsito em julgado. 

Nos termos do art. 739 do CPP, a graça e o indulto não podem ser recusados, salvo 

quando comutar a pena ou no caso de indulto condicionado, que ele aquele que impõe certas 

condições para sua concessão. 

A graça, sendo o indulto individual, só alcança determinada pessoa, devendo ser, 

portanto, solicitada, mas isso não impede que seja concedida espontaneamente pelo Presidente 

da República. Em quanto isso, o indulto é espontâneo e coletivo, recaindo sobre fatos e 

abrangendo um número muito grande de pessoas. 

 

                                                
29 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado, Atualizado e Ampliado por Roberto Delmanto, 3. ed. 

São Paulo: Renovar, 1991. p. 165.   
 
30 JESUS, Dámasio de. Código Penal Anotado. 6. ed. São Paulo:Saraiva,1996. p. 606. 
 
 
31MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral- art 1º a 120 do Código Penal.16. ed. São 

Paulo: Atlas S.A., 2000. p. 367 
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2.4.2    PROIBIÇÃO DE FIANÇA E DE LIBERDADE PROVISÓRIA  

 

Num primeiro momento, convém destacar que liberdade provisória não se confunde 

com fiança nem com crime afiançável. De acordo com o CPP, art. 310 e § único, a liberdade 

provisória sem fiança pode ser concedida a qualquer delito, afiançável ou não, quando 

faltarem os requisitos da prisão provisória. 

 

CPP, Art. 310 – Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o 
agente praticou o fato, nas condições do art. 19, I, II e III, do Código Penal, poderá, 
depois de ouvir o Ministério Público, conceder ao réu liberdade provisória, mediante 
termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena da revogação. 

Parágrafo único – Igual procedimento será adotado quando o juiz verificar, pelo auto 
de prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a 
prisão preventiva (arts. 311 e 312). 

 

A Constituição Federal também identifica esta diferença no art. 5º, inciso LXVI 

(liberdade provisória, com ou sem fiança). 

Ao proibir a fiança aos condenados por crimes hediondos o legislador apenas 

reiterou o posicionamento da Constituição federal, pois estes crimes pela sua gravidade já 

possuem penas maiores de dois anos, o que por si só os transforma em crimes insuscetíveis de 

fiança. 

 A Lei 8.072/90 avançou o dispositivo constitucional trazendo dúvidas e discussões, 

uma vez que a Constituição Federal não menciona a vedação da liberdade provisória, apenas 

afirma a inafiançabilidade daqueles crimes. Brotam daí dois entendimentos díspares: 

O primeiro, aceitando a compatibilidade com a norma constitucional, é acompanhado 

pela maioria da jurisprudência, inclinando-se a uma aplicação literal do inciso II do art. 2º da 

Lei n.º 8.072/90; 

Os defensores do segundo, considerando inconstitucional a proibição da liberdade 

provisória, argumentam que, além de não mencionar este efeito, a Constituição Federal 

consagra o direito à liberdade provisória, pois, de acordo com o art. 5º, LXVI, ninguém será 

levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem 

fiança  

Não obstante a segunda corrente ser correta, do ponto de vista doutrinário, a primeira 

vem sendo largamente aplicada pelos tribunais.  
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2.4.3    PROGRESSÃO DO REGIME 

 

A progressão da pena encontra-se particularmente ligada à questão de sua 

individualização. 

Quando se trata de crime hediondo, segundo a lei, o regime tem que ser 

integralmente fechado, ou seja, sem direito a obter a progressão da pena. 

Há de se convir que a progressão é um direito que o condenado possui. A pena 

elevada, o tipo repugnante do crime praticado e as suas circunstâncias, se preenchido o direito 

a um regime mais brando, não impedem o exame do merecimento do pedido, notadamente 

quando se sabe que esse benefício, de ordem pública que o Estado reconhece, tem o mérito de 

permitir a reinserção do condenado ao meio social. A pena tem o escopo fundamental 

reeducar o detento. Mas nos casos em que o condenado praticou um crime que se enquadra na 

lei de crimes hediondos, este deverá ser tratado de maneira diversa do condenado comum. 

Quando o crime cometido for revestido de hediondez, o criminoso deve responder 

pelos seus atos.  

 O cumprimento integral da pena em regime fechado imposto pela Lei dos Crimes 

hediondos é incompatível com o inciso V, do art.83, do Código Penal e também com a 

Constituição Federal. 

 A lei de Crimes hediondos (Lei nº8.072/90) e a de Tortura (Lei nº9.455/97) entram 

em conflito. A Lei nº 9.455/97, quanto à execução da pena, é mais favorável do que a Lei 

nº8.072/90.  

Na Doutrina já existe defensores no sentido da inconstitucionalidade, quanto ao art. 

2º, §1º, da referida Lei nº8.072/90; e para parte da jurisprudência, a progressão é um direito 

amparado na Constituição Federal, ante o “princípio da individualização”.  

Se a decisão condenatória estabelece que o regime inicial de cumprimento da pena 

será o fechado, e transita em julgado, não pode ser negado ao réu o direito à progressão. Por 

isso a necessidade em deixar claro a integralidade do regime fechado. 

O § 7º, do art.1º, da Lei nº 9.455/97, acabou abrindo uma brecha que pode revogar 

em parte o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/92, de tal sorte que, os condenados por crimes de 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, bem como, os considerados hediondos, teriam direito 

a iniciar o cumprimento em regime fechado, porém, com o direito à progressão funcional. 

Sobre a matéria, cito:  

O art. 2º, § 1º, da Lei 8072/90, que estabelece o cumprimento integral da pena em 
regime fechado aos agentes que praticarem crimes hediondos ou a eles equiparados, 
não se encontra derrogado pela Lei 9455/97, que determinou a possibilidade de 
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progressão de regime, apenas e tão-somente ao crime de tortura, não sendo 
permitida, assim, a aplicação da analogia in bonam partem, dada as naturezas e 
diferenciações dos diversos crimes hediondos. (TJSP – HC – Rel. Jarbas Mazzoni – 
j. 14.10.1998 – RT 760/617) 

Analisando o prisma dos pontos favoráveis a progressão, não permitir ao reeducando 

a passagem para um regime mais benéfico, quando ele reúne todos os pressupostos favoráveis 

à concessão, é suprimir-lhe a possibilidade e a esperança da reeducação, ressocialização, o 

que, a toda evidência, não se coaduna com as bases preconizadas pelo moderno Direito Penal. 

Transitada em julgado, sem recurso ministerial, a questão referente ao regime 

imposto na sentença, a progressão para regime prisional mais benéfico se impõe, mormente 

quando o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos em Lei. 

A aplicação da Lei nº 9.714/98 gera amplos efeitos sobre a regra inserta no §1º, do 

art. 2º, da Lei nº 8.072/90, revogando-a expressamente nos casos em tese subsumíveis ao art. 

44, do Código Penal, inadimitindo-se a exigência do cumprimento da pena privativa de 

liberdade integral ou inicialmente em regime fechado. 

Dessa forma, é correto concluir que a progressão da pena está vinculada ao princípio 

da individualização. E que quando a sentença condenatória estabelece como fechado o regime 

inicial, não pode negar-se o direito à progressão. E ainda que é possível o seu deferimento 

também nos crimes hediondos ou assemelhados.  

O critério pela natureza do delito, utilizado pelo legislador ordinário, por exemplo, 

para excluir o direito à progressividade da pena no sistema penitenciário pode ser 

absolutamente inconstitucional, porque atenta contra o princípio da individualização de pena 

como também contra o princípio da humanidade da pena, ambos previstos na Carta Política 

nacional. 

É pelo primeiro que o juiz, em aplicando a pena, irá individuar, separar, 

particularizar a sanção imposta à realidade pessoal de cada infrator e, com isso, quando da 

execução, terá condições concretas de aferir, examinar, obter dados sobre a maneira sob a 

qual está sendo absorvida àquela pelo agente condenado e quais serão as suas perspectivas de 

ressocialização. 

A expiação da culpa centrada na única finalidade repressiva e de caráter retributivo 

atenta contra os princípios que fundamentam os direitos humanos e, por outro lado, desserve 

aos fins do Estado Moderno de Direito.  



 

 

59 

Desse entendimento não diverge o douto João José Leal32 , in verbis: 

 

"Ignorou o legislador que a execução de longas penas privativas de liberdade em 
regime unicamente fechado representa um castigo insuportável e que, por isso, 
desmotiva o preso para quem desaparece qualquer perspectiva, qualquer esperança 
de retorno à liberdade. Rigorosamente submetido ao cumprimento de uma longa 
pena neste regime, o preso se transformará num rebelde, num amotinado e num 
violento destemperado, ou então num despersonalizado e desesperançado, sem 
vontade própria, sem dignidade e sem razão de viver, ou seja, no protótipo de um 
autêntico hipo-humano". 

 

No mesmo diapasão, é o entendimento de Júlio Fabrini Mirabete33, in verbis: 

 

"Trata-se de regra em perfeita harmonia com os estudos de penalogia que indicam a 
necessidade dessa progressão para os condenados que apresentem sinais de 
recuperação e que a transferência para regime semi-aberto e, posteriormente, aberto, 
facilita ou pelo menos possibilita a reintegração progressiva do condenado ao meio 
social". 

 

O regime de cumprimento da pena como algo que, no campo da execução, 

racionaliza-a, evitando a famigerada idéia do ‘mal pelo mal causado’ e que sabidamente é 

contrário aos objetivos do próprio contrato social. A progressividade do regime está ligada à 

própria pena, no que acenando ao condenado com dias melhores, incentiva-o à correção de 

rumo e, portanto, a empreender um comportamento penitenciário voltado à ordem, ao mérito 

e a uma futura inserção no meio social.  

A principal razão de ser da progressividade no cumprimento da pena não é em si a 

minimização desta, ou o benefício indevido, porque contrário ao que inicialmente 

sentenciado, daquele que acabou perdendo o bem maior que é a liberdade. Está, isto sim, no 

interesse da preservação do ambiente social, da sociedade, que, dia-menos-dia receberá de 

volta aquele que inobservou a norma penal e, com isto, deu margem à movimentação do 

aparelho punitivo do Estado. Não é interessante a sociedade o retorno de um cidadão, que 

enclausurou, embrutecido, muito embora o tenha mandado para detrás das grades com o fito, 

                                                
32 LEAL,  João José. Crimes Hediondos. Aspectos Políticos-jurídicos da lei nº 8072/90. São Paulo: Atlas, 

1996. p.  113. 

 
33 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral- art 1º a 120 do Código Penal.16. ed. São 

Paulo: Atlas S.A., 2000. p. 66. 
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dentre outros, de recuperá-lo, objetivando uma vida comum em seu próprio meio, o que o 

tempo vem demonstrando, a mais não poder, ser uma quase utopia.  

Descabe a passagem do regime fechado para o semi-aberto, continuando o incurso 

nas sanções legais a cumprir a pena no mesmo regime. No entanto, assiste-lhe o direito de ver 

examinada a possibilidade de voltar à sociedade, através do livramento condicional. 

Conforme salientado na melhor doutrina, a Lei nº 8.072/90 contém preceitos que fazem 

pressupor não a observância de uma coerente política criminal, mas que foi editada sob o 

clima da emoção, como se no aumento da pena e no rigor do regime estivessem os únicos 

meios de afastar-se o elevado índice de criminalidade. 

Por ela, os enquadráveis nos tipos aludidos são merecedores de tratamento 

diferenciado daquele disciplinado no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, ficando 

sujeitos não à regras relativas aos cidadãos em geral, mas a especiais, despontando a que, 

fulminando o regime de progressão da pena, amesquinha a garantia constitucional da 

individualização. 

Diz-se que a pena é individualizada porque o Estado Juiz, ao fixá-la, está compelido, 

por norma cogente, a observar as circunstâncias judiciais, ou seja, os fatos objetivos e 

subjetivos que se fizerem presentes à época do procedimento criminalmente condenável. Ela o 

é não em relação ao crime considerado abstratamente, ou seja, ao tipo definido em lei, mas 

por força das circunstâncias reinantes à época da prática. Daí cogitar o art. 59, do CP que o 

juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, 

aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da 

vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime, não só as penas aplicáveis dentre as cominadas (inciso I), como também o quantitativo 

(inciso II), o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade - e, portanto, 

provisório, já que passível de modificação até mesmo para adotar-se regime mais rigoroso 

(inciso III) e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, 

se cabível. 

Dizer-se que o regime de progressão no cumprimento da pena não está 

compreendido no grande todo que é a individualização preconizada e garantida 

constitucionalmente é olvidar o instituto, relegando a plano secundário a justificativa 

socialmente aceitável que o recomendou ao legislador de 1984. 
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Destarte, existe vários doutrinadores que consideram como inconstitucional o 

preceito do § 1º,do art. 2º, da Lei nº 8. 072/90, no que dispõe que a pena imposta pela prática 

de qualquer dos crimes nela mencionados será cumprida, integralmente, no regime fechado. É 

inegável que parte dominante da jurisprudência entende ser incabível a progressão do regime 

fechado para o semi-aberto, em se tratando de crime hediondo. 

 

O art. 2º, § 1º, da Lei 8072/90, ao estabelecer que o regime para o cumprimento da 
pena para os crimes hediondos é o integralmente fechado, não pode ser considerado 
inconstitucional, pois não há ofensa ao princípio da individualização da pena diante 
da impossibilidade de ser progressivo o regime prisional, uma vez 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 a intensidade. (TJSP – Ap. -  Rel. Debatin Cardoso – j.18.02.1999 – RT 
764/555). 

 

Não há inconstitucionalidade no referido artigo, pois a proibição da progressão não 

fere o princípio da individualização da pena.  O legislador ordinário (no uso de sua 

prerrogativas) determinou que nos casos de crimes hediondos o cumprimento da pena será no 

regime fechado. Reconhecida a periculosidade dos crimes hediondos, determinou regime mais 

severo, não quis ele deixar, nos crimes desta natureza, qualquer discricionaridade ao juiz na 

fixação do regime prisional, sendo que a pena deve ser cumprida em consonância com a 

natureza do delito, conforme art. 5º, XLVI, da CF. 

Além que, a progressão seja uma norma de caráter geral, surge aqui a figura da 

norma especial, onde se tem em conta a natureza mais grave de alguns delitos, assim como  a 

maior perniciosidade de seus agentes, onde certamente, pode ser destinado este tratamento 

mais severo, negando-lhes alguns benefícios e benesses, em princípio destinados aos autores 

de crimes menos graves ou que não reclamam mais onerosa  contraprestação. 

 



3. O LIVRAMENTO CONDICIONAL NOS CRIMES HEDIONDOS 

3.1 O  ARTIGO 83, INCISO V DO CÓDIGO PENAL. 

A Lei dos Crimes Hediondos acrescentou ao artigo 83 do Código Penal o inciso V, 

relacionando os requisitos do livramento condicional e passou a exigir que o condenado tenha 

cumprido mais de dois terços da pena nos casos de ter praticado delito hediondo, tortura, 

tráfico de drogas ou terrorismo, desde que não seja reincidente em crimes dessa natureza, para 

a concessão do benefício. 

Assim, no caso de reincidência específica em tais crimes, não é admissível o 

livramento condicional. Verifica-se a reincidência específica, para efeito da disposição, 

quando o sujeito, já tendo sido irrecorrivelmente condenado por qualquer um dos delitos 

relacionados, comete um deles novamente, sendo observado o art. 64, I, do CP. Nesses casos, 

a pena deve ser cumprida integralmente em regime fechado. 

Segundo Damásio de Jesus34: 

O referido inc. V, por dispor sobre norma prejudicial de direito penal material, não 
tem efeito retroativo. Dessa forma, pode ser aplicado o livramento condicional no 
caso de ter sido cometido o primeiro crime antes da vigência da Lei n. 8.072/90, 
ainda que os dois delitos estejam previstos em seu elenco (ex.: estupro e latrocínio), 
desde que cumpridos mais de dois terços da pena. Entendemos que a lei, na parte 
que impede o livramento condicional em face da reincidência específica, só incide 
quando os dois delitos tenham sido cometidos em sua vigência. 

O Superior Tribunal de Justiça adota este mesmo entendimento no HC n. 14.532, da 

6.ª Turma, em 28.8.2001, por votação unânime, rel. o Ministro Fernando Gonçalves, que 

decidiu: 

 "a reincidência específica, de que trata o art. 83, V, do CP, com redação dada pela 
Lei n. 8.072/90, somente se perfectibiliza quando ambos os delitos tenham sido 
cometidos já na vigência do mencionado diploma legal, não sendo suficiente que 
somente o último crime tenha ocorrido sob a égide da Lei dos Crimes Hediondos". 

                                                
34 JESUS, Damásio E. de. Reincidência específica e livramento condicional . Jus Navigandi, Teresina, 6, n. 

52, nov. 2001. Acesso em: 20 jun. 2004. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2402>.  
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O instituto do livramento condicional, descrito no art. 83 do Código Penal, inciso V, 

apresenta a seguinte redação:  

 

“Art. 83. (...)  

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”.  

 

Os pressupostos objetivos estão previstos no caput do art. 83 do Código Penal e 

dizem respeito à qualidade e a quantidade da pena. O primeiro pressuposto é o de que o tipo 

de pena deve ser privativo de liberdade (reclusão, detenção ou prisão simples) e igual ou 

superior a dois anos. O segundo pressuposto objetivo é o de o condenado haver cumprido 

parte da pena imposta. 

De acordo com a redação dada pela Lei n. 7.209/84, se o condenado não for 

reincidente em crime doloso deverá ter cumprido mais de um terço da pena. Se o for, mais da 

metade. 

Cumprido os requisitos necessários pode o condenado obter o livramento 

condicional, pois este é uma etapa da execução da pena que não está condicionada à 

progressão de regime prisional. Surge um impasse entre o fato de que a Lei proíbe a 

progressão de regime e permite o livramento condicional que é benefício maior, ou seja, ela 

não autoriza que o preso possa mudar para regime aberto ou semi-aberto, mas concede a este 

o direito de retornar a sociedade antecipadamente. 

O inciso V, do artigo 83, trouxe perplexidade aos meios jurídicos, ao restabelecer o 

instituto da “reincidência específica”, que já havia sido abolida de nosso ordenamento jurídico 

penal pela Reforma de 1977. A partir de então, mesmo que de forma indireta, ressucitou-se 

dos códigos antigos a chamada reincidência específica e, por conseqüência a genérica. É que 

criando a específica para os crimes hediondos, para distingui-la da outra, já existente, é 

necessário forçosamente denominar a residual de genérica. 

 Contudo, a reincidência específica à qual se refere o dispositivo da Lei dos Crimes 

Hediondos não é da mesma natureza daquela prevista na redação da primeira do antigo art. 

46, § 1º, II, do Código Penal. Enquanto essa reincidência específica se verificava quando os 

crimes eram de “mesma natureza”, o dispositivo da Lei nº. 8072/90 exige apena s que os 

delitos sejam “dessa natureza”. Ou seja, a antiga reincidência específica se verificava quando 

os delitos estavam previstos no mesmo dispositivo legal, ou, embora previstos em dispositivos 
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diversos, apresentavam, pelos fatos que os constituíam ou por seus motivos determinantes, 

caracteres fundamentais comuns (§ 2º do art. 46). A reincidência específica criada agora pelo 

artigo 5º da Lei 8072/90 apenas exige que os crimes sejam de natureza descrita no dispositivo. 

Isto é, sejam hediondos, ou prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e 

terrorismo. Assim, reincidente específico é aquele que, condenado com sentença transitada 

em julgado por um dos crimes ali referidos, venha a praticar outro crime também ali previsto, 

independentemente da natureza do primeiro ou do segundo. 

Esta ressurreição das reincidências, leva a outro raciocínio relacionado aos 

condenados, que antes da Lei  nº 8072/90, poderiam ser classificados apenas como primários, 

reincidentes e tecnicamente primários. Estes últimos resultam da extinção da reincidência, na 

forma imposta pelo artigo 64, I do CP. Todavia, com a inovação da citada lei, passou-se a ter 

duas espécies de reincidentes, ou seja, o específico e o genérico. Hoje os condenados estão 

individualizados da seguinte forma:  

a) Primários: condenados que sofreram apenas uma condenação.  

b) Técnicamente primários: condenados que sofreram mais de uma condenação, 

podendo, dentre elas, estar incluída uma ou mais condenações, pela prática de 

crime hediondo, todavia, em razão do que consta no art. 64, I, do CP, voltam à 

condição de primariedade. Esta distinção, com relação aos primários, só tem 

efeito didático e, no momento de se aferir os requisitos subjetivos. Já com relação 

ao requisito objetivo, estes têm, em comparação aos primários apenas a obrigação 

de cumprir, para efeito de livramento condicional, maior tempo de pena ( não 

maior fração), desde que a soma das penas individualmente impostas, assim o 

exijam. Com efeito, tendo em visto aos requisitos subjetivos, não se poderá 

dispensar igual tratamento, para um indivíduo que apenas cometeu um crime e 

outro que se tornou profissional na arte de delinqüir. 

c) Reincidentes: Estes estão divididos em reincidentes específicos que são os 

condenados por mais de um crime hediondo, obedecidas as regras dos artigos 63, 

64 e 83, V, todos do Código Penal e Reincidentes genéricos que são os 

condenados por crimes diversos, podendo, dentre eles estar incluído até mesmo 

um crime hediondo, obedecidas as regras dos artigos 63 e 64, do Código Penal.  

  

A Lei n.º 8.072/90 ressuscitou a chamada “reincidência específica”, fórmula 

abandonada há décadas. A redação infeliz do dispositivo dá margem a outros conflitos 

doutrinários. Um deles refere-se à questão sobre o que queria dizer o legislador com a 
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expressão “reincidente específico em crimes dessa natureza”, surgindo daí duas posições, uma 

ampliativa e outra restritiva, no que diz respeito à abrangência da expressão: 

a) Ampliativa – A expressão “crimes dessa natureza” engloba os crimes hediondos 

e aqueles previstos no art. 2º da Lei n.º 8.072/90. Não é necessário que o 

condenado cometa duas condutas típicas idênticas, dois homicídios qualificados 

ou dois estupros, para ser reincidente específico A referência à reincidência 

específica realmente dificulta a interpretação, pois bastaria à lei fazer menção ao 

reincidente em crimes dessa natureza. 

b) Restritiva – Para esta corrente, que recorre à noção clássica de reincidência 

específica, esta deve resultar ora da identidade absoluta, ora da identidade 

relativa das condutas, esta última resultante da conjugação dos fatos constitutivos 

e dos motivos determinantes.  

Assim, para esta corrente, será reincidente específico quem comete dois estupros ou 

um estupro e um atentado violento ao pudor, mas não quem comete estupro e latrocínio. 

Já houve quem entendesse que cumpridos mais de 2/3, da pena do crime hediondo, o 

restante dessa pena não haveria de ser somado a pena do crime comum. Por outro lado, 

também já houve quem entendesse que o requisito objetivo só seria alcançado quando o 

sentenciado cumprisse mais de 2/3, do total das penas impostas. Tais raciocínios, data vênia, 

além de constituírem uma injustiça, tecnicamente se tornam-se inviáveis. Constitui uma 

injustiça na medida em que se observa que desprezando-se o restante da pena do crime 

hediondo, seria considerá-lo como inexistente ou suspenso. Ora, se tal raciocínio não vinga 

para quem não praticou crime hediondo, também, reincidentes genéricos, porque vingar, para 

quem praticou crime mais grave? Se tal fosse correto, deveríamos admitir que os demais 

reincidentes pudessem desprezar ou considerar, para efeito de cálculo, parte de suas penas. 

Como tal não é possível para eles - reincidentes genéricos apenas em crimes comuns - com 

maior razão, não poderá tal desprezo ocorrer, em benefício do criminoso hediondo. Por outro 

lado, mesmo que assim não fosse, tal raciocínio encontra óbice na prática, daí porque dizer 

que tecnicamente ele é inviável. É que a Lei de Execução Penal - Lei 7.910/84, em seu artigo 

112, assim preconiza: "A pena privativa e liberdade será executada de forma progressiva, com 

a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o tiver 

cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão". 

Não haveria como entender ser possível diante da regra da progressividade, se pudesse 

determinar o início do cumprimento de uma pena, que haveria de ser cumprida integralmente 

no regime fechado (L. 8072/90), para que cumpridos dois terços e um dia desta, fosse a 
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mesma interrompida, ficando seu resto suspenso. Após o que, determinar-se-ia o início do 

cumprimento de outra pena, menos rigorosa, para que uma vez cumprido mais da metade 

desta, pudesse o condenado ser beneficiado com o livramento condicional. Feito tudo isso, em 

liberdade, aí sim, retomaria o cumprimento do resto da pena do crime hediondo, para que ao 

término desta, pudesse iniciar o cumprimento do restante da pena do crime comum. Vê-se, 

pois, que na prática seria impossível admitir tal raciocínio. Há que ser esclarecido, ainda, que 

na prática, as penas até por uma ordem lógica, vencida a regra da natureza da gravidade, 

devem ser cumpridas, obedecendo a antigüidade da imposição, ou seja, da mais antiga, para a 

mais nova e assim sucessivamente. De notar-se, pois, que até com relação a essa última regra 

prática, não seria viável, menosprezar-se o restante da pena do crime hediondo, para buscar o 

cumprimento, antecipado, da pena do(s) crime(s) comum(ns).  

Injusto seria, também, no caso de reincidente genérico que no rol das condenações 

conta com uma pena imposta pela prática de crime hediondo, exigir-se o cumprimento de 

mais de 2/3, da soma de todas as penas. É que agindo assim, estaríamos tratando, de forma 

igual, crimes de naturezas desiguais. Estaríamos exigindo do crime comum a mesma fração 

que se exigiria do crime hediondo, sendo certo que, na prática, mesmo depois de cumprida, na 

íntegra a pena do crime hediondo, ainda assim, estaríamos a exigir o cumprimento de uma 

fração de pena do crime comum, como se hediondo fosse.  

Quanto aos primários e tecnicamente primários, cabe algumas ressalvas, quando se 

tem a existência de uma pena imposta pela prática do crime hediondo. Se primário e, presente 

apenas a pena do crime hediondo, aplica-se como dito anteriormente a regra do inciso V, do 

art. 83, do CP. Se ausente a pena do crime hediondo, aplica-se a regra do art. 83, I, do CP. 

Todavia se tecnicamente primário, porem, presentes penas impostas por crimes comuns e 

hediondos, a conjugação dos incisos I e V, do art. 83, do CP, se faz necessária, sob pena de 

não a fazendo, tratarmos com mais veemência os desiguais com igualdade. É que não se pode 

dispensar o mesmo tratamento, face a natureza dos crimes, para sentenciados que tenham 

praticado só crimes comuns, como para aqueles que além dos crimes comuns, tenha praticado 

também crime hediondo. Assim sendo, merece um condenado que tenha praticado, mesmo 

que num único contexto fático, por exemplo um crime de tráfico de entorpecentes e um porte 

ilegal de arma, ser tratado de forma diversa de um outro que só tenha praticado um só tráfico 

ou um só porte. Logo, para o que praticou os dois delitos, há que exigir-se o cumprimento de 

mais de 2/3, da pena do crime de tráfico, e, mais o cumprimento de mais de 1/3, do restante da 

pena do crime de tráfico somado à pena do crime de porte ilegal de arma.  
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O instituto do livramento condicional, embora tenha sua aplicação na fase da 

execução da pena, á de natureza substantiva. A regra contida no art. 5º da Lei de Crimes 

Hediondos é irretroativa, porque in malam partem. Por isso a exigência do cumprimento de 

mais de dois terços para os não reincidentes específicos não se aplica aos que praticaram esse 

crime antes de 26 de julho de 1990. O mesmo se diga em relação ao reincidente específico 

para a não-concessão do livramento condicional. Ou seja, o delito pelo qual se torna 

“reincidente específico” tem que ser cometido após a vigência da lei. Contudo é entendido 

que o delito anterior pelo qual foi condenado em sentença transitada em julgado não tenha de 

ser necessariamente começado após a entrada em vigor da Lei n. 8072/90, sendo suficiente 

que seja daqueles elencados no dispositivo comentado. É que o criminoso torna-se reincidente 

específico ou não, no momento do cometimento do segundo delito. Não é a prática do 

primeiro delito, tampouco o transito em julgado da sentença condenatória desse delito, que 

caracterizava a reincidência, mas o cometimento do segundo. Portanto, não há que questionar-

se a retroatividade ou irretroatividade em relação ao cometimento ou ao trânsito em julgado 

do primeiro delito, já que o fato criminoso foi praticado na vigência da nova lei. 

O princípio da legalidade que informa o Direito Penal, previsto na Constituição em 

diversos dispositivos, e adotado por nosso estatuto repressivo já em seu art. 1º, deve ser 

entendido em relação ao fato criminoso. “Não há crime sem lei anterior que o defina”, e à 

cominação da pena “Não há pena sem prévia cominação legal”. Só pode ser punido alguém 

se, anteriormente ao fato por ele praticado, existir uma lei que o considere como crime. E 

somente poderá ser aplicado ao criminoso pena que esteja prevista anteriormente na lei como 

aplicável ao autor do crime praticado. E isto porque o agente à época da prática daquele fato 

não tinha como saber toda as conseqüências de seu ato. Ora, tal ocorrência não se verifica 

nesta hipótese: o fato tido como crime e para qual a lei criou reincidência específica está 

sendo praticado na vigência da nova lei com todas as conseqüências conhecidas pelo agente, 

inclusive o gravame maior pela reincidência específica. Ao fato criminoso anterior nada se 

aplica da nova norma, não cabendo, pois, o princípio de não-aplicação de lei penal que 

prejudique o réu.               

O terceiro pressuposto objetivo é haver o condenado reparado o dano causado pelo 

crime, ou demonstrar efetivamente a impossibilidade de fazê-lo (inc. IV do art. 83). Prevê o 

dispositivo, portanto, a satisfação das obrigações civis resultantes da prática criminosa, o 

ressarcimento do prejuízo causado a vítima. 
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O art. 85 diz que o livramento condicional será concedido mediante sentença a ser 

prolatado pelo juiz da execução após parecer do Conselho Penitenciário analisando a 

conveniência da concessão.  

O livramento condicional deve ser visto como um estágio para a vida de completa e 

definitiva liberdade. É o direito do condenado. 

A justificativa da Lei n.º 8.072/90 para alterar as regras do Código Penal sobre a 

concessão de livramento condicional, é que seria necessário ampliar o prazo de cumprimento 

da pena para alcançar o benefício nos crimes hediondos. Nos termos do CP, com a nova 

redação, ficou estabelecido que o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado 

por crime hediondo ou equiparado, desde que: 

 

a) Possua comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, 

bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído e aptidão para prover a 

própria subsistência mediante trabalho honesto; 

b) Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela 

infração; 

c) Cumpra mais de dois terços da pena, se não for reincidente específico em crimes 

dessa natureza. 

 

O art. 5º da lei 8072/90 acrescenta, ao art. 83 do Código Penal, o inciso V, 

concedendo, aos condenados por crimes elencados no novo diploma legal, o livramento 

condicional desde que sejam preenchidos dois novos requisitos, além dos que constam do 

atual texto (bom comportamento carcerário, reparação do dano e carência, quando exigível, de 

periculosidade): a) o cumprimento, por parte do condenado, de mais de dois terços da pena 

privativa de liberdade; e b) o fato de o apenado não ser reincidente específico. A gravidade do 

fato criminoso não pode, portanto, tornar-se empecilho para a concessão do livramento 

condicional. 

O primeiro requisito do inciso V do artigo 83 entra, em rota de colisão com o § 1º do 

art. 2º da lei 8072/90, ao determinar que a pena seja cumprida integralmente em regime 

fechado. Neste contexto a palavra “integralmente” quer dizer que o preso deverá cumprir toda 

a pena que lhe foi imposta, ou seja, sem nenhuma diminuição. Surge então afronta ao 

ordenamento, pois a lei concede o livramento condicional  e proíbe a progressão de regime. 

Nota-se que o conflito entre os dois é bastante claro. Existe um contraponto em tornar a Lei 

mais rude determinando o cumprimento da pena em regime fechado e permitir o livramento 
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condicional, pois o primeiro acaba interrompendo a continuidade da pena enquanto o segundo 

apenas torna a pena mais branda. Sendo assim seria mais lógico negar ou aceitar os dois 

institutos. Torna-se necessário uma correção na lei para que seja extinta a contradição entre as 

duas normas.  

Neste contexto seria importante proibir o livramento condicional, para garantir o 

rigor da lei e a continuidade na linha de raciocínio que o criminoso que cometeu crime 

considerado hediondo deverá se submeter a todas as punições e regras estipuladas na lei, 

colocando o livramento em consonância com o regime fechado. Enquanto alguns defendem o 

livramento, alegando que devem ser respeitados os direitos humanos do réu e que o direito 

moderno deve privilegiar o criminoso como forma de civilidade e tentativa de ressocialização, 

acabam deixando de lado os direitos da vítima que sofreu um abalo em sua vida. Há uma 

necessidade de ser mais racional do que sentimental ao analisar a questão, para que o sentido 

de punição se torne mais funcional. Alegam alguns que a Lei esta utilizando-se do retrógrado 

sistema vingativo. Levando em conta que o que se esta em jogo é o direito da vítima em exigir 

que o estado a defenda, já que não lhe é concedida a auto-tutela, e que este é o responsável 

pela punição do agressor, torna-se necessário que tanto este quanto o seu ordenamento 

estejam aptos para punir da maneira adequada e necessária o infrator. Então porque beneficiar 

o criminoso que transgrediu o sistema, prejudicou a vida de várias pessoas e desestabilizou a 

harmônia da sociedade, dando-lhe o direito a não cumprir toda sua pena. Para exemplicar tal 

assertiva é interessante analisar um caso prático de incidência da lei. Citando um estupro, 

após o crime estar consumado e o indivíduo preso, o que irá acontecer? Tanto a vítima quanto 

a sociedade esperam que o criminoso vá para a cadeia e fique lá até que sua pena seja 

integralmente cumprida. Mas o que acontece é bem diferente, este já chega ao presídio 

sabendo que se tomar uma postura adequada, terá direito ao livramento e que poderá estar 

novamente nas ruas em breve.  Aí estí o âmago da questão, onde se discute mais o direito do 

preso do que o direito da vítima de ver o Estado protegendo seus bens e interesses contra 

aquele que a usurpou. Preocupa-se muito com a situação do preso e não com o estado da 

vítima. O livramento acarreta a responsabilidade de, ao diminuir a pena, anular a intenção do 

legislador de tornar a lei mais severa com o aumento das penas estipulado pela lei de crimes 

hediondos.  

Ponto positivo da lei é que os delitos, compreendidos na Lei 8072/90 e praticados a 

partir de 26.07.1990, não admitirão outro regime penitenciário que não seja o regime fechado, 

excluindo-se, deste modo, qualquer progressão (regime semi-aberto ou aberto) em toda a sua 

extensão temporal. 
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Segundo Alberto Silva Franco35:  

 

“A continuidade do cumprimento integral da pena, por crime hediondo ou 
assemelhado, em regime fechado, reconhecida, em votação majoritária, pelo 
Supremo Tribunal Federal, não significa, no entanto, que o condenado tenha sido 
despojado de todo e qualquer benefício prisional. Os benefícios que são próprios do 
regime fechado (isolamento celular durante o repouso noturno, a atribuição de 
trabalho de acordo com as aptidões ou ocupações anteriores, desde que adequadas à 
execução da pena, o trabalho em serviços ou obras públicas e as permissões de 
saída) são perfeitamente compatíveis com a Lei 8072/90.”   

 

O segundo requisito apresentado para a concessão do livramento, como já explicado, 

gerou grande espanto na época da elaboração da lei pois a reincidência específica já estava em 

desuso e o legislador acabou por trazê-la de volta ao ordenamento, revitalizando-a e 

permitindo que esta desempenhe um papel de fundamental importância para a garantia da 

antecipação da liberdade.   

 

 

3.2  PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA CATEGORIZAÇÃO DO CRIME 

HEDIONDO 

A norma que proíbe o livramento condicional ao reincidente na prática de crime 

hediondo ou equiparado é constitucional, posto que na ausência de tal instituto, assim como o 

regime de cumprimento da pena, sede constitucional, pode o legislador ordinário sobre ele 

dispor segundo sua competência legislativa, de molde a excluir do benefício determinados 

indivíduos, seja pela natureza do crime, seja em razão dos requisitos subjetivos, tanto mais 

que a regra geral que se extrai do Texto Magno é no sentido do cumprimento integral da pena, 

sendo a antecipação da liberdade condicional mera benesse concedida pela lei ordinária.  

No texto constitucional, lê-se inciso do artigo 5º referente à restrição dos direitos e 

garantias fundamentais do cidadão em determinadas hipóteses normativas, in verbis:  

 

                                                
35 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos Anotações Sistemáticas à Lei 8072/90. 4 .ed. ver. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 181.  
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“XLIII – a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
de tortura, o tráfico ilícito (sic) 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.”  

 

 

Os bens jurídicos tutelados pela norma supra-referida se prendem a direitos 

indispensáveis, à saúde pública e à integridade física e moral do ser humano, por isso 

merecem atenção redobrada. Para tal deve estatuindo mecanismos repressivos a condutas 

pelas quais esses bens sejam postos em risco. Não há negar aqui a predominância de uma 

vertente político-criminal denominada Law and Order (Movimento da Lei e da Ordem). Vale 

assinalar que, em face do exposto no aludido inciso, de sofrer-lhe as restrições não se escusam 

nem os mandantes, nem os executores e nem mesmo os que presuntivamente se tenham 

omitido, gerando-se, nesta última hipótese, um espaço de subsunção muito abrangente. O 

critério relativo à omissão não se basta a si mesmo, porquanto lhe desfalecem a motivação e 

intenção. Fosse apenas considerada a omissão em si mesma, o genitor de um traficante e um 

transeunte poderiam ser respectivamente incriminados pela conduta do filho delinqüente, em 

razão de insuficiente educação, e por desleixo ao não avisar a vítima de iminente 

atropelamento. Faz-se mister que existam a concreta obrigação de agir e a nítida possibilidade 

de obstar à manifestação da conduta delituosa. A hermenêutica, por conseguinte, deverá 

adequar-se, nessa hipótese, a mens legislatoris, desde que o legislador não conferiu 

especificidade técnica à norma em comento. Decorre dessa necessidade a razão pela qual o 

ato omissivo não deve ser considerado mera conduta absenteísta e sim uma escusa de 

cumprimento de um dever juridicamente exigível. O Movimento da Lei e da Ordem (Law and 

Order) teve por supedâneo fático vários acontecimentos sociais responsáveis por gerar clamor 

popular, como os seqüestros de pessoas de classes privilegiadas da sociedade, seja pelo 

critério político, seja pelo critério econômico-financeiro, o terrorismo e o extremismo 

políticos, o recrudescimento do tráfico de entorpecentes e de drogas afins, a contínua 

organização social e técnica dos criminosos, em face da impunidade e da corrupção estrutural, 

a violência cotidiana típica da urbanização, em face da fragilidade e inoperância da segurança 

pública, a percepção da violência na qualidade de fenômeno generalizado e onímodo, a 

própria identidade entre violência e criminalidade, numa delicada e quase inextrincável 

aproximação conceitual, e a manipulação da população vitimada e vitimária pela mídia. O 

criminoso, diante desses fatores, passa a ser rotulado (labeling approach) e deve ser a 
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qualquer custo mantido à distância da sociedade, visto ser portador de um distúrbio 

comportamental (sociopatia ou psicopatia). Sob tal óptica, os criminosos estão fadados a gerar 

desequilíbrio na sociedade, não podendo manter-se em meio de pessoas a quem se reconhece 

a higidez social. Aquele cuja conduta seja reprovável e, portanto, reprimível, não passa de um 

celerado estigmatizado, devendo a sociedade mobilizar-se para combatê-lo e para erradicar o 

gérmen criminoso. Essa teoria, no entanto, erigiu-se em terreno movediço, servindo-se de 

falsos pressupostos. Não se pode reputar o delinqüente como um indivíduo apartado da 

sociedade ou como um ente sobre o qual a própria sociedade não tem exercido nenhuma 

influência, ao passo que também não se podem desconsiderar os fatores sociais, econômicos e 

financeiros responsáveis, em razão da concentração de renda, pela extensão dos crimes 

urbanos e suburbanos. A miséria em que vivem muitas famílias e sob cuja influência nociva 

elas procuram sobreviver responde pela reação anti-social às instituições em nítido estado 

falimentar. O delinqüente forma-se na contingência das necessidades subjetivas e objetivas, 

de tal sorte que, não podendo realizá-las, reage à pressão criminalizadora sobre ele exercida 

pela sociedade consumerista. Assevera sagazmente FRANCO 36: 

  

“(...) o Movimento da Lei e da Ordem depositou seus ovos de serpente no texto 
constitucional e gestou a categoria do crime hediondo. Além de criá-la, o legislador 
constituinte equiparou-a a outras espécies criminosas (tortura, terrorismo e tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins), eliminou a garantia processual de alta valia 
(a fiança), vedou causas extintivas de punibilidade expressivas (anistia e graça) e, 
afinal, atribuiu ao legislador ordinário a incumbência de formular tipos e cominar 
penas, de caráter hediondo, numa luta contra o crime, sem descanso, mas fadada ao 
insucesso, por seu irracionalismo e por sua passionalidade e unilateralidade.”  
 

3.3 REMIÇÃO E DETRAÇÃO – REFLEXOS NO LIVRAMENTO CONDICIONAL. 

O artigo 126 da Lei de Execução Penal - Lei 7.910 de 11.07.1984, dispõe que: "O 

condenado que cumpre pena em regime fechado ou semi-aberto poderá remir, pelo trabalho, 

parte do tempo de execução da pena" . Já o seu §1°, diz que: "a contagem do tempo par o fim 

deste artigo será feita à razão de um dia de pena por três dias de trabalho". Por seu turno o art. 

                                                
36 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos Anotações Sistemáticas à Lei 8072/90. 4 .ed. ver. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 86. 
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127 da mesma lei, diz quando ocorrerá a perda. Já o art. 128, diz que o tempo remido será 

comutado para a concessão do livramento condicional e indulto.  

Diz o art. 128, da Lei de Execução Penal - Lei 7.910 de 11.07.1984 que: "O tempo 

remido será computado para a concessão de livramento condicional e indulto". Pois bem o 

tempo remido abatido da pena, torna-a menor, logo, a fração exigível dependendo das 

circunstâncias (art. 83, incisos I e II - 1/3 ou 1/2 ), se tornará obviamente menor. Logo, todo 

rigor no critério de abatimento da pena se faz necessário. O art. 127, da Lei de Execução 

Penal - Lei 7.910 de 11.07.1984, embora, não diga expressamente, mas, na prática tem se 

observado que toda remição há de ser efetuada da pena ainda por cumprir, salvo se , tiver o 

condenado pena única. É que se tivesse o condenado mais de uma pena à cumprir e, o período 

a ser remido fosse sempre abatido da pena em cumprimento, uma vez vencida esta, mesmo 

que viesse o condenado a praticar falta grave, não poderia mais tornar-se sem efeito a 

remição. Logo, tornaríamos letra morta o artigo 127, da LEP. Assim sendo, a remição, 

havendo mais de uma pena a cumprir incide sempre na última pena a ser cumprida. Dito isso, 

tendo o condenado pena a cumprir por crime hediondo e não hediondo, tendo em vista que a 

pena do crime hediondo, por ser mais grave há de ser cumprida primeiro, não pode esta sofrer 

abatimento por remição (repita-se, desde haja outra), com o intuito de diminui-la, para que a 

fração de 2/3 e 1 dia seja menor.  

Neste particular, cabe uma digressão, para uma breve reflexão sobre a perda dos dias 

remidos caso venha o reeducando a praticar falta grave. Vozes isoladas, têm entendido que o 

artigo art. 127, da Lei de Execução Penal - Lei 7.910 de 11.07.1984, é inconstitucional. 

Dizem tais defensores que tal dispositivo fere o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada material, porque, uma vez transitada em julgado a sentença concessiva da 

remição esta não mais poderá ser alterada Esquecem tais defensores da finalidade da remição 

e que a sentença concessiva, tal como as demais na área de execução penal que concedem 

benefícios estão sujeitas à clausula rebus sic istantibus, isto é, estão condicionadas a certas 

ocorrências futuras e incertas. No caso remição a condição exigível é que reeducando não 

pratique crime ou falta grave. Se assim não fosse, a remição que um mero benefício 

condicional, que serve como um freio inibidor e auxiliar para a disciplina nos presídios, 

perderia sua razão de ser. Com efeito o instituto da remição, trouxe para o presidiário um 

direito nunca visto pelo cidadão comum . É que para o sentenciado que trabalha um dia tem 

32 <trinta e duas) horas. Explico: para o cidadão comum um dia tem apenas 24 (vinte e quatro 

horas) já para o sentenciado que está trabalhando, trabalhado o primeiro dia, o calendário 

marca um dia, todavia, ela já passa a ter direito a mais 08 horas de um dia ainda não 
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alcançado no calendário. Trabalhado o segundo dia, no calendário passaram-se apenas 02 

dias, todavia, par ao preso já se passaram 02 dais e 16 horas de um dia ainda não alcançado 

pelo calendário. Quando tal. Indivíduo completa o terceiro dia de trabalho, no calendário só se 

passaram três dias, todavia, em razão da remição ele pode abater um dia da pena, como já 

cumpriu três acaba na realidade dizendo que já cumpriu quatro. Não bastasse isso, referido 

artigo tem um verbo como núcleo que não admite um pensamento facultativo. Assim diz o 

artigo 127 da LEP: "O condenado que for punido por falta grave perderá o direto ao tempo 

remido, começando o novo período a partir da data da infração disciplinar". Ora, não há como 

interpretar de forma diversa, uma lei clara precisa e concisa. Ademais tal questionamento 

levado aos nossos Tribunais mereceu a seguinte resposta:  

STF: "O artigo 127 das Lei de Execução Penal prevê a cassação do benefício da 

remição, caso o apenado venha a ser punido por falta grave iniciando o novo período a 

partir da infração disciplinar. Não tem procedência o fundamento adotado pelo acórdão 

recorrido, para conceder habeas, no sentido de que não existe possibilidade da referida 

perda, sob pena de afronta ao princípio constitucional do direito adquirido. Procedente da 

Corte. Recurso Extraordinário conhecido e provido" (STF – 1ª T – RE n°242.454-4/SP – Rel. 

Min. Ilmar Galvão – DJU n°184, de 24.09.99). No mesmo sentido: 2ª T. do STF – RHC 

77.863 SP – julgado em 27.10.98 e HC 77.593 – SP - , Rel. Min. Ilmar Galvão – j. em 

03.11.98.   

STJ: "Execução Penal. Recurso ordinário. Remição. Falta grave. O condenado, que 

está cumprindo pena privativa de liberdade, perde ex vi art. 127 da Lei de Execução Penal, o 

direito à remição do período de trabalho ao cometer a falta grave. Recurso desprovido" 

(RHC n.º 8417 - SP (99/15340-5) - STJ - 5a. T - Rel. Min. Felix Fischer - j. em 25.03. 99) :  

Claro restou que a remição, está sujeita a condições futuras e insertas, visto que não 

passa de meto benefício e que para não perdê-la basta que o seu beneficiário cumpra com sua 

obrigação de manter-se dentro da ordem e da disciplina a ele impostas.  

Diz o art. 42 do CP: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de 

segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão 

administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo 

anterior". Pois bem, como a lei é silente quanto ao tempo de prisão provisória, se pelo mesmo 

feito ou feitos diversos, cuidou a jurisprudência de aclarar a situação, donde surgiram duas 

correntes. A mais exigente dizendo que o tempo de prisão provisória que pode ser abatido da 

pena definitiva só pode ser aquele que corresponda ao mesmo feito. Precedentes 

jurisprudenciais: "A prisão computável na duração da pena deve relacionar-se com o fato que 
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é objeto da condenação". (TACRIM-SP – HC – Rel. Prestes Barra – RT 444/341). No mesmo 

sentido RT 399/275. A outra corrente, a mais branda, exige apenas que o tempo da prisão seja 

posterior a data do fato pelo qual este venha a ser condenado em definitivo. Este 

entendimento baseia-se no pressuposto de que a prisão embora tenha sido por outro feito, 

poderia , porque possível, também ser pelo próprio feito, porque posterior ao fato delituoso. 

Precedentes jurisprudenciais existem neste sentido: "A detração do período de prisão a que se 

seguiu a absolvição do réu pode ser concedida se se trata de pena por outro crime 

anteriormente cometido. Não, porém, em relação à pena por crime posterior à absolvição". ( 

STF – HC – Rel. Aliomar Baleeiro - RTJ 70/324) . No mesmo sentido RJTJSP 472/290.  

Esta, diferentemente, da remição que atinge a última pena a ser cumprida, deve a 

tingir, exclusivamente, a pena do mesmo processo ou no máximo a do processo, cujo crime, 

tenha sido praticado antes da prisão. Neste caso, o período a ser detraído pode e deve, até 

mesmo, ser da pena do crime hediondo. Todavia, esta regra há de ser rigorosamente 

observada. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A apresentação, pelo Ministério da Justiça ao Congresso Nacional, de um projeto de 

reforma do Código Penal veio acirrar ainda mais os ânimos entre a corrente contrária à Lei 

dos Crimes Hediondos e os seguidores do movimento da “Lei e da Ordem”.  

O tema da discussão gira em torno sobre o fato de que a Lei dos Crimes Hediondos 

seria ou não revogada tacitamente pelo novo Código Penal. 

O Código Penal Brasileiro, como regra geral, é forma de estimular a 

ressociabilização do apenado, preconiza a progressão do regime de cumprimento da pena, 

enquanto que a Lei dos Crimes Hediondos tem como pedra basilar o cumprimento integral da 

pena em regime fechado, como forma de intimidação e medida de eficácia preventiva. A 

reforma alteraria a parte fundamental da Lei 8.072/90, a ela sobrepondo o preconizado pelo 

Código, ou seja, a progressão. 

A partir do projeto, parece-nos que estão em formação três distintas correntes de 

entendimento. 

A primeira, defendida pelo Ministro da Justiça, José Gregori e pelo jurista Miguel 

Reale Júnior, afirma que a nova redação em nada altera a aplicabilidade da Lei dos Crimes 

Hediondos pois, como afirmou o Ministro Gregori, “Não está na letra nem no espírito do 

projeto” e, c omo sustenta o Prof. Miguel Reale Júnior, é princípio geral do Direito que a lei 

especial derroga a geral.  

  Vale aqui ressaltar que o art. 5º do Projeto, também polêmico e tido por alguns 

como inconstitucional, dispõe que lei especial “não conterá dispos itivo que venha alterar a 

Parte Geral do Código Penal”.  

A segunda corrente, que demonstra a ineficácia da Lei, como afirma o Diretor do 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCrim), Adriano Salles Vanni, a Lei dos Crimes 

Hediondos, “...criada para d iminuir os assassinatos, o tráfico, os estupros, os seqüestros e 

outros crimes...” não cumpriu sua função, como demonstram as estatísticas dos últimos dez 

anos, e que “...a pena não é castigo, mas uma forma de reeducar aquele que errou...”, sendo a 

progressão do regime de cumprimento da pena “...um reconhecimento de que a recuperação 

do detento está ocorrendo...”, há a linha que entende que a nova redação proposta para o Art. 

12 do C.P. realmente revoga a proibição de progressão do regime de cumprimento da pena 
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para aquele que comete crime considerado hediondo ou a este equiparado e que esta 

revogação é salutar, restaurando o moderno entendimento sociológico de que a progressão do 

regime de cumprimento da pena é forma eficaz de ressociabilização do detento. 

Por último, com base na idéia, com a qual comungo, de que, a redação proposta para o 

Art. 12 revoga tacitamente parte fundamental da Lei dos Crimes Hediondos e que a 

manutenção da não progressão do regime de cumprimento da pena é importante para a 

redução dos níveis de criminalidade, tem como paladinos o juiz Guilherme Nucci, da 

Corregedoria Geral de Justiça, o Juiz-Corregedor dos Presídios de São Paulo, Otávio Augusto 

Barros Filho e a Associação Nacional dos Membros dos Ministérios Públicos, associação esta 

que apresentou, no mês de setembro passado, projeto substitutivo de reforma da Parte Geral 

do Código Penal, mantendo o cumprimento da pena em regime fechado. Esta corrente de 

entendimento, acusando a proposta de liberalizante, afirma ainda que a intenção do governo 

com o projeto é esvaziar os presídios, acabando por meio deste artifício com a superlotação 

carcerária. Isto seria, segundo o juiz do Departamento de Execuções Criminais de São Paulo, 

José Ernesto Bittencourt Rodrigues, “resolver o problema da superlotação dos hospitais dando 

alta para os doentes”. Esta linha de raciocínio se contrapõe frontalmente à justificativa 

apresentada pelo governo para a proposta de reforma do Código Penal, segundo a qual a 

finalidade seria tornar a lei mais rigorosa com os delinqüentes. 

Vê-se então que se esta longe ainda da pacificação da discussão sobre a 

aplicabilidade, ou ainda, da necessidade de existência, da Lei dos Crimes Hediondos. Mas é 

visível que tal lei necessita de, no mínimo, uma reforma urgente, para encerrar certas 

discussões que a muito tempo vem se desenrolando. Nota-se que o legislador acabou fazendo 

a lei sobre forte pressão e que acabou pecando em vários pontos desta o que a tornou 

polêmica, muitas vezes omissa e ineficaz no combate a criminalidade. Existe ainda a 

necessidade de se incluir novos crimes na lista dos hediondos, como as fraudes milionárias, 

desvio de verbas e corrupções que tiram o dinheiro destinados a população pobre e marginal 

para engordar contas na suíça. É necessário regulamentar o crime de atentado violento ao 

pudor de maneira que nem todo tipo de atentado possa ser considerado crime hediondo. 

Deve-se levar em conta que a pena possui um sentido retributivo e que este não pode ser 

deixado de lado. Aperfeiçoar o sistema para que possa ser colocado em prática artigos como 

o 3º da Lei dos Crimes Hediondos que define que a União deve manter estabelecimentos 

penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados 

de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou 

incolumidade pública. E finalmente banir o livramento condicional para que a lei e a ordem 
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sejam mantidas e a pena possa ser cumprida integralmente em regime fechado, como forma 

de coibir a criminalidade pela rigorosidade da lei.    

Resta aguardar a divulgação e análise da proposta de projeto substitutivo apresentada 

pelos Procuradores e Promotores da Associação Nacional dos Membros dos Ministérios 

Públicos, embora possa-se esperar seja alinhada com a ideologia do Movimento da “Lei e da 

Ordem”, tendendo ao endurecimento da resposta penal aos delitos.  

Não há meios de saber qual será o ponto pacificador da discussão ou a solução 

consensual a ser alcançada para resolução de tão complexa equação. 
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ANEXO 

 

_____S enador  H É L I O COS T A 

PROJET O DE LEI  DO S ENADO Nº  113 DE 
2003.  

 
Revoga inciso V, do art. 83, do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

– Código Penal. 

O CONGRES S O NACI ONAL decreta:  
 
 
Art. 1º  É revogado o dis pos to no I nciso V, do ar t. 83, do Decreto-Lei nº  
2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
 
Art. 2º  Es ta Lei entra em vigor  na data de sua publicação.  
 
 
 
JUS T I F I CAÇÃO 
 
 
A presente propos ição tem como obj etivo excluir  a pos s ibilidade do 
livramento condicional ao condenado por  prática de cr ime hediondo, após  o 
cumpr imento de 2/3 do total da pena. 
 
O benefício do livramento condicional, concedido ao apenado por  prática de 
cr ime hediondo, não s e coaduna com o apelo da s ociedade por  mais  
segurança e punição mais  s evera aos  cr iminos os . 
 
A Lei 8.072/90, que alterou o Código Penal,  dis pondo sobre os  cr imes  
hediondos , es tabeleceu normas  conflitantes  quanto a ques tão do 
livramento condicional, conforme cons tatamos  nos  dispos itivos  contidos  no 
§ 1º  do art.  2º  e no ar t. 5º , que as s im dispõem:  
 
“Ar t. 2º  Os  cr imes  hediondos , a prática da tor tura, o tráfico il ícito de 
entorpecentes  e drogas  afins  e o ter ror ismo são insuscetíveis  de:  
I  –  anis tia, graça e indulto;  
I I  –  fiança e liberdade provisór ia;  
§ 1º  A pena por  cr ime previs to nes te ar tigo s erá cumpr ida integralmente 
em regime fechado.” (gr ifos  nos s os ) 
... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
Art. 5º  Ao ar t. 83 do Código Penal é acres cido o seguinte inciso:  
Art. 83..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .....   

V –  cumpr ido mais  de dois  terços  da pena, nos  cas os  de 
condenação por cr ime hediondo, prática da tor tura, tráfico de entorpecente 
e drogas  afins , e ter ror ismo, se o apenado não for  reincidente em cr imes  
des s a natureza.” (gr ifos  nos sos )  
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Outro as pecto desconforme é que, ao mes mo tempo em que se nega ao 
apenado o benefício da progres s ão da pena, ou sej a, pas sar  do regime 
fechado para o semi aber to, concede- lhe benefício maior , que é o 
livramento condicional. 
 
Enfim, o retorno do apenado pela prática de cr ime hediondo à vida 
gregár ia, antes  do cumpr imento de sua condenação em nada favorece a 
sociedade, ao contrár io, aumenta a sensação de insegurança e medo do 
cidadão de bem. 
 
Ante o expos to, esperamos  contar  com o apoio de nos sos  ilus tres  Pares  na 
aprovação do proj eto de lei que ora apresentamos . 
 
 
S ala das  S es sões , em 09 de abr il de 2003. 
 
 
S enador  Hélio Cos ta 

w w w .hel iocos t a.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


