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RESUMO 
 
 
 
Apresenta uma abordagem crítica e reflexiva a respeito da Lei nº 8.072/90 (Lei dos 
Crimes Hediondos e Equiparados). Analisa as conseqüências das restrições 
trazidas na mencionada lei sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal. Acentua os principais pontos de colisão entre a lei infraconstitucional e o 
texto da Carta Magna. Utiliza-se de profusa pesquisa doutrinária e jurisprudencial e 
apresenta resultados conclusivos no tocante à inconstitucionalidade da Lei nº 
8.072/90. 
 
Palavras-chave: Abordagem crítica. Inconstitucionalidades. 
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ABSTRACTS 

 
 
 
It´s a result of studying about criminal law created at em of ninety years. Analysis 
the points of collision between the law nº 8.072/90 ande the Federal Constitution, 
mainly the aspects witch concern to human rights and human dignity. At the 
conclusion of this work, it’s showed how unconstitutional are the rules in the law nº 
8.072/90. 
 
Keywords: Studying criminal law. Defending constitutional rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho ater-se-á ao estudo dos principais pontos de 

confronto entre as disposições penais e processuais penais de cunho restritivo, 

contidas na Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos e Equiparados), e a 

Constituição Federal, notadamente na parte destinada à previsão dos direitos e 

garantias fundamentais. Além dessas incongruências, ainda se observam, na lei 

em comento, pontos de embate em relação a diversos princípios estruturais das 

Ciências Criminais. 

 

Destarte, cuida-se de um trabalho científico de natureza eminentemente 

crítica, desenvolvido com o objetivo primacial de alertar a comunidade acadêmica 

para os malefícios trazidos por uma lei que se prestou a disciplinar o conjunto dos 

crimes tidos como hediondos ou assemelhados, descurando inteiramente, porém, 

dos aspectos mais relevantes atinentes ao respeito à dignidade da pessoa humana.  

 

Princípios como o da não-culpabilidade ou da presunção de 

inocência, da individualização da pena, da humanização da execução penal, 

da fundamentação das decisões judiciais, do primado pela liberdade e 

dignidade humana, da legalidade estrita, além de diversos elementos estruturais 

do Direito Penal e Processo Penal, como é caso do caráter progressivo no 

regime de cumprimento da sanção criminal, da exigência dos pressupostos 

do fumus boni juris e do periculum in mora para a decretação de medidas 

cautelares, da caracterização da extrema necessidade para as prisões 

provisórias, entre vários outros, todos foram colocados em xeque pelas 

disposições contidas na lei que ora em diante se analisará com mais detalhes.   

 

 Ressalte-se, desde já, que o desafio a ser enfrentado neste trabalho é 

enorme, uma vez que o tema proposto, como se verá, suscita inúmeras discussões 

em diversos de seus aspectos, de modo que, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, os debates estão longe de chegar ao fim.  
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Ciente da dificuldade a ser vencida, este aluno que vos escreve não 

temerá em ter a ousadia de tomar uma posição clara nas aludidas discussões, que 

será formada a partir de uma profusa reflexão sobre as normas contidas na Lei dos 

Crimes Hediondos. 

 

Ao final, será apresentado o resultado conclusivo do trabalho, o qual 

estará devidamente fundamento em fortes correntes doutrinárias e jurisprudenciais 

de amplo reconhecimento no cenário jurídico nacional, a fim de que as conclusões 

aqui esposadas sejam recebidas pelos professores examinadores, orientador, e 

colegas acadêmicos de uma forma serena, cristalina, e comprometida com os 

rigores científicos.  
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS – O MOVIMENTO DA LEI E DA ORDEM 

 

 

No início da década de 90, a sociedade brasileira assistiu ao nascimento 

e crescimento de um movimento social que passou para a história da Política 

Criminal com a clássica denominação de Movimento da Lei e da Ordem. Porém, 

mais do que propriamente um “movimento”, tratava-se de uma ideologia, que, como 

de resto tudo o que se propaga no campo das idéias, imiscuiu-se tão sutilmente no 

íntimo da comunidade a ponto de muitos não darem conta de sua existência.    

  

A apreensão científica daquilo que se convencionou chamar de 

Movimento da Lei e da Ordem foi, assim, fruto de um arguto trabalho investigativo 

atribuído a alguns estudiosos da legislação criminal, dentre os quais podem ser 

citados o professor ALBERTO SILVA FRANCO, um dos coordenadores da valorosa 

compilação Leis Penais Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial, e JOÃO 

MARQUES ARAÚJO JR., que escreveu o artigo Os Grandes Movimentos Atuais de 

Política Criminal, publicado nos Fascículos de Ciências Penais, de 1998. 

 

O mérito desses estudiosos foi o de trazer às claras as causas sócio-

políticas que desembocaram na formação de uma legislação criminal 

completamente esdrúxula, em inteiro descompasso com todo o desenvolvimento 

liberal e garantista por que tinha passado o Direito Penal até então. 

 

Em termos mais objetivos, foi analisando a fundo a legislação criminal 

nascida na década de 90, que a doutrina percebeu que as razões de sua formação 

foram muito mais políticas do que propriamente jurídicas, o que deu azo ao 

nascimento da chamada legislação do pânico, do qual o mais notável exemplo é a 

inconstitucional Lei dos Crimes Hediondos. 

 

Para entender, então, no que consistiu o chamado Movimento da Lei e 

da Ordem, mormente em sua dimensão ideológica, é mister atentar para o papel 

desempenhado pelos meios de comunicação de massas, ávidos pelos picos de 

audiência.   
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Afinal, do ponto de vista do consumo, não é nenhuma novidade que a 

notícia mais rentável é aquela que carrega em si uma grande carga de 

sensacionalismo, que incute no leitor ou no espectador um verdadeiro estado de 

pânico. E note-se que não haveria melhor matéria para desempenhar essa função 

que a criminalidade aliada à violência. Esta aparecia nos noticiários elevada a 

patamares surreais e era então passada ao cidadão sem qualquer margem a 

reflexões críticas, chegando a encobrir a discussão de vicissitudes bem maiores 

como a concentração de renda, os desvios de verbas públicas, a subserviência ao 

capital estrangeiro e outros. Tal problema se agravava ainda mais quando, às 

manchetes, seguiam-se comentários de jornalistas despreparados e incapazes de 

analisar as causas estruturais das mazelas que propagavam.  

 

Como resultado, o Direito Penal foi chamado à posição de resposta da 

“sociedade de bem” contra a propalada falta de segurança, como se a confecção 

de leis mais severas, que pusessem em xeque séculos de garantias conquistadas, 

tivesse o efeito de solucionar o problema social da violência urbana.  

 

E, ressalve-se, é justamente neste ponto que pode residir a principal 

lesividade de uma norma penal incriminadora, notadamente quando ela passa a 

tratar a sanção penal simplesmente nos seus aspectos retributivo e preventivo, 

descurando completamente da finalidade ressocializadora, que, em última análise, 

é a única que se coaduna com a dignidade da pessoa humana e com os 

verdadeiros objetivos do Estado ao encarcerar o cidadão. 

 

A professora MARIA LÚCIA KARAM colocou a questão no seu devidos 

termos:  

 

Esta idéia, que reduz violência a crime, além de ocultar o caráter violento 
de outros fatos mais graves – como a miséria, a fome, o desemprego – 
cria um clima de pânico, de alarme social, a que se costuma seguir um 
crescimento da demanda de mais repressão, de maior ação policial, de 
penas mais rigorosas. A intervenção do sistema penal aparece como a 
primeira alternativa, como a forma mais palpável de segurança, como a 
forma de fazer crer que o problema está sendo solucionado

1
. 

                                                 
1
 “Criação de crimes não passa de fantasia”, O Estado de São Paulo, de 4-1-92, p.3 .  
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Um exemplo concreto da influência exercida pela mídia junto à opinião 

pública e às instituições que compõem a estrutura do Estado está no discurso do 

Deputado PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO, exarado dos minguados debates 

legislativos a respeito do projeto que deu origem à Lei dos Crimes Hediondos, 

quando este parlamentar discorria sobre as pressas em aprovar a lei, a saber: 

 

Tenho todo interesse em votar a proposição, mas não quero fazê-lo sob a 
ameaça de, hoje à noite, na TV Globo, ser acusado de estar a favor do 
seqüestro. Isso certamente acontecerá, se eu pedir o adiamento da 
votação. Todos me conhecem e sabem que não sou a favor disso

2
. 

 

Em suma, a ideologia propagada pelo Movimento da Lei e da Ordem 

pode ser sintetizada através dos seguintes pontos:  

 

a) A pena se justifica como um castigo e uma retribuição no velho sentido, 
não se confundindo esta expressão com o que hoje se denomina por 
retribuição jurídica; b) Os chamados delitos graves hão de castigar-se com 
penas severas e duradouras (morte e privação de liberdade de longa 
duração); c) As penas privativas de liberdade impostas por crimes 
violentos hão de cumprir-se em estabelecimentos penitenciários de 
máxima segurança, submetendo-se o condenado a um excepcional regime 
de severidade distinto aos dos demais condenados; d) O âmbito da prisão 
provisória deve ampliar-se de forma que suponha uma imediata resposta 
ao delito; e) Deve haver uma diminuição dos poderes individuais do juiz e 
um menor controle judicial na execução que ficará a cargo, quase 
exclusivamente, das autoridades penitenciárias

3
. 

 

Estava assim formado o embasamento ideológico junto à opinião pública 

para legitimar a formação do mais hediondo diploma legislativo nacional, que surgiu 

de um projeto de lei elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, cujas razões ficaram a cargo do professor DAMÁSIO EVANGELISTA 

DE JESUS. Este seguindo fielmente a filosofia então em voga, em relação aos idos 

dos anos 90, declinou: 

 

(...) a criminalidade, principalmente, a violenta, tinha o seu momento 
histórico de intenso crescimento, aproveitando-se de uma legislação penal 
excessivamente liberal. Surgiram duas novas damas do direito criminal 
brasileiro: justiça morosa e legislação liberal, criando a certeza da 
impunidade. A criminalidade violenta não diminuiu. Ao contrário, os índices 
atuais são alarmantes. Uma onda de roubos, estupros, homicídios, 

                                                 
2
 DCN, 29-6-90 (apud Alberto Silva Franco, Crimes Hediondos, p. xx) 

3
 ARAÚJO, João Marcelo Jr., Fascículos de Ciências Penais, n. 9, 1998. 
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extorsões mediante seqüestro, etc. vêm intranqüilizando a nossa 
população e criando um clima de pânico geral. Urge que se faça alguma 
coisa no plano legislativo com o fim de reduzir a prática delituosa, 
protegendo os interesses mais importantes da vida social com uma 
resposta penal mais severa, um dos meios de controle deste tipo de 
criminalidade (...) visando proteger a sociedade, tutelando os bens 
jurídicos mais importantes dos cidadãos, para tanto reforçando o jus 
puniendi do Estado e munindo a autoridade de instrumentos hábeis à 
contenção da criminalidade violenta

4
.  

 

Com essas considerações, bem como com o apoio maciço das grandes 

redes de comunicação e ainda da maior parte das facções políticas nacionais, o 

projeto de Lei nº 3.734/89, elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, depois de se associar a outros tantos outros projetos que tramitavam 

no parlamento federal disciplinado o mesmo assunto, deu origem ao Projeto 

Substitutivo nº 5.405/90, de autoria do então Deputado ROBERTO JEFFERSON. 

Este foi aprovado sem grandes discussões na Câmara e no Senado, 

transformando-se na Lei nº 8.072/90, promulgada pelo Presidente da República, 

com dois vetos (aos artigos 4º e 11), na data de 25 de julho de 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 DCN, 28-9-89, pp. 10.605/10.606. 
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3 CONCEITO DE CRIME HEDIONDO 

 

 

A expressão “crime hediondo” foi uma criação do legislador constituinte 

de 1988, prevendo no artigo 5º, inciso XLIII , da Carta Maior, que: 

 

A lei considerará crimes 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

5
.   

 

 Infere-se do dispositivo acima que a Constituição Federal delegou ao 

legislador ordinário a tarefa de classificar alguns delitos pelo epíteto de “hediondos” 

e, juntamente com outros equiparados (estes já definidos expressamente pelo 

legislador constitucional), imprimir-lhes um tratamento mais severo, em função de 

sua maior lesividade, ignomínia e reprovabilidade.   

 

 Há na norma constitucional em comento, portanto, duas classes de 

delitos que compõem um mesmo conjunto. A primeira é a dos crimes “equiparados” 

aos hediondos, quanto aos quais a Constituição não permitiu qualquer margem de 

discricionariedade à lei ordinária, devendo ser eles, taxativamente: a prática de 

tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo; delitos que 

de nenhuma forma podem deixar de receber o tratamento penal e processual penal 

mais severo a ser dado ao conjunto maior dos crimes eleitos como os mais 

repugnantes pelos legisladores brasileiros. Já a segunda classe deste conjunto, a 

correspondente aos delitos propriamente “hediondos”, não veio, como foi 

demonstrado, expressamente definida no Texto Maior; era tarefa do legislador 

subconstitucional fazê-lo; e, para esse mister, foi editada a Lei nº 8.072/90, que, no 

seu artigo 1º, trouxe o elenco a seguir (redação atual): 

 

São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no 
Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
consumados ou tentados: 
I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado 
(art. 121, § 2º, I, II, III, IV e VI); 

                                                 
5
 Constituição Federal, Brasília, 1988.  
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II – latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); 
III – extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º); 
IV – extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e 
§§ 1º, 2º e 3º); 
V – estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput¸e parágrafo 
único); 
VI – atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, 
caput e parágrafo único); 
VII – epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º); 
VII-A – (Vetado) 
VII-B – falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput, e § 1º-A e § 
1º-B, com a redação dada pela Lei 9.677, de 2 de julho de 1998). 
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio 
previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956, 
tentado ou consumado

6
. 

 

Ocorre que, amparado no próprio poder delegado pela Constituição, o 

legislador ordinário adotou um critério que beira à arbitrariedade para definir o que 

é ou deixa de ser crime hediondo: ele simplesmente extraiu do Código Penal 

alguns delitos que considerou merecedores do novo tratamento mais severo e criou 

o rol abstrato transcrito acima, sem dar qualquer relevância às circunstâncias que 

permeiam os casos concretos, tais como o grau de culpabilidade e a índole de cada 

agente da infração. Basta à lei a qualificação legal do crime, seja qual for a situação 

em que ele tenha sido cometido. 

 

Desde esse primeiro passo dado pela Lei nº 8.072/90, ela já mostrava a 

que vinha. Note-se que, ao invés de criar critérios objetivos para a aferição da 

hediondez do delito, a ser realizada pelo magistrado caso a caso (a partir, por 

exemplo, da gravidade da execução da conduta, da finalidade que a determinou, da 

lesividade causada à vítima, ou qualquer outro critério idôneo alinhado com os 

objetivos constitucionais), a conduta será considerada hedionda se, 

causalisticamente, enquadrar-se em qualquer dos tipos previstos no artigo 1º da lei 

em comento.  

 

Assim, pelo critério legal, se um jovem de recém completados 18 anos 

acariciar o seio de sua namorada, de 13 anos, estará inexoravelmente cometendo 

um crime hediondo (atendo ao pudor com violência presumida), devendo ser 

submetido a todas as intempéries processuais e de execução penal previstos na 

                                                 
6
 Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. 
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Lei nº 8.072/90; e isto independentemente de seus antecedentes sociais e do grau 

de maturidade apresentado por sua namorada. 

 

Conclui-se, desse modo, que a caracterização da hediondez do delito se 

perfaz sem se considerar, in concreto, o grau de lesividade da conduta praticada, e, 

como conseqüência, o tratamento aplicado ao infrator também não será medido 

pela sua personalidade nem pelos seus antecedentes sociais, pois a lei não faz 

qualquer distinção em nenhum desses aspectos e inflinge a mesma rigidez 

simplesmente pela qualificação legal em abstrato a que a infração irá se subsumir. 

 

Neste aspecto, é preciosa a lição trazida pelo julgado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que segue abaixo. Nele, é importante observar a 

preocupação do pretório em atentar para o sentido que a Constituição quis dar à 

expressão “crimes hediondos”: certamente, abrangendo apenas aquelas condutas 

vis, abjetas, ignóbeis, repulsivas, cruéis, e não se referindo a tais ou quais tipos 

penais. Assim, para o legislador constituinte, não é o homicídio que é hediondo, 

mas sim aquele homicídio praticado com requintes de hediondez. Embora a lei diga 

justamente o contrário, é mister que, a partir de uma interpretação teleológica à luz 

dos objetivos constitucionais, o julgador evite que manifestas injustiças sejam 

cometidas, como no caso a seguir: 

 

Uma excepcional que passeia à noite pela praça, que vem mantendo 
relações sexuais com os rapazes da cidade e que os chama a lugares 
recônditos, para satisfazer sua lascívia, não é extremamente a vítima que 
a lei [em referência ao Código Penal] pretendeu proteger mediante 
presunção enfática do exercício da violência. Não é essa situação de 
hediondez tutelada pela nova ordem constitucional. O crime hediondo é 
aquele que causa repugnância por sua depravação, sordidez ou imundície. 
Não chega a ser repelente o encontro carnal de dois jovens fisicamente 
saudáveis e exaurindo atração inerente a sexos opostos e do qual ambos 
extraem satisfação. O retardo mental da vítima atua como liberador de 
seus freios inibitórios. Ela não se contém e, então, procura os rapazes, 
convidando-se ao coito. Mas é evidente que tira prazer desse congresso e 
que longe está da figura repulsiva, da qual apenas uma mente mórbida 
pensaria em se aproveitar

7
.       

   

 Saliente-se que, além de considerar hedionda uma conduta apenas 

pela sua qualificação legal sem dar relevo às circunstâncias que a permearam in 

                                                 
7
 TJSP – HC nº 101.022-3 – Rel. Renato Nalini. 
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concreto, a Lei 8.072/90 ainda encerra outras impropriedades no tocante à 

conceituação dos crimes hediondos. 

 

 Veja-se a respeito o inciso VII-B do comentado artigo 1º. Ele 

considera hediondo o delito previsto no caput do artigo 273 do Código Penal e em 

seus parágrafos 1º-A e 1º-B (crime de falsificação, corrupção, adulteração ou 

alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais). Neste ponto, 

duas críticas afiguram-se pertinentes: a primeira é atinente à tipificação trazida no 

próprio Código Penal, e a segunda refere-se à qualificação de hediondo dada a 

algumas das condutas que caracterizam o delito. 

 

 Explicando: note-se que o parágrafo 1º-A do artigo 273 do Código 

Penal dispõe expressamente que, para efeitos de tipificação criminal, equiparam-se 

aos medicamentos, previstos no caput, produtos como cosméticos e saneantes. 

Sobre esta equiparação, veja-se o que ensina o professor ALBERTO SILVA 

FRANCO: 

 

(...) não há como equiparar, na sua ofensabilidade à saúde pública, 
produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais a meros cosméticos, 
ou seja, a produtos que servem ao embelazamento ou à preservação da 
beleza ou a simples saneantes, produtos dirigidos à higienização ou à 
desinfecção ambiental. São tais produtos qualitativamente autônomos e 
não suportam uma igualdade conceitual, nem devem receber, por isso, o 
mesmo tratamento punitivo

8
.    

  

 E, linhas adiante, o mesmo professor ainda enfatiza, agora com outras 

palavras: 

 

Igualar cosméticos e saneantes a produtos destinados a fins terapêuticos 
ou medicinais é, sem margem de dúvida, equiparar produtos de 
importância desigual; é dar tratamento idêntico a coisas inteiramente 
diversas. Não se entende como a adulteração de um xampu ou a 
corrupção de água sanitária possam ser comparadas, do ponto de vista de 
cominação penal, com a falsificação de um antibiótico

9
. 

  

 Houve, com efeito, uma clara ofensa ao princípio da proporcionalidade 

entre a conduta e sua incriminação. Porém, maior disparate que o trazido no 

                                                 
8
 Leis Penais Especiais e sua Interpretação Constitucional, 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 

1176. 
9
 Ob. Cit., p. 1240 
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Código Penal, foi o cometido pela Lei 8.072/90 que elevou igualmente tanto o caput 

quanto o parágrafo 1º-A à categoria de crime hediondo.   

 

 A segunda crítica concentra-se na previsão legal do parágrafo 1º-B do 

mesmo artigo. Compulsando detidamente cada um de seus incisos, verifica-se que, 

à exceção do IV, todos os demais qualificam criminalmente condutas que, em 

última análise, referem-se a meras infrações administrativas, que foram erigidas 

também à categoria de crimes hediondos, ferindo de morte os princípios da 

lesividade e subsidiariedade que norteiam o Direito Penal moderno. 

 

 Desse modo, como salienta o professor ALBERTO SILVA FRANCO, a 

falsificação de um cosmético (como um batom, por exemplo) ou de um produto 

destinado à higienização doméstica, ou ainda a exposição à venda de produto 

adquirido de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, 

além de serem infrações que não chegam a lesar, de modo significativo, o bem 

jurídico que se buscou proteger (a saúde pública) com a tutela penal, chegam ao 

absurdo de configurar crimes hediondos sujeitos aos excessivos rigores da Lei nº 

8.072/9010.   
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4 A VEDAÇÃO AO INDULTO 

 

 

O legislador constitucional, no dispositivo referente aos crimes 

hediondos e seus equiparados, previu expressamente quais as vedações a que 

ficariam sujeitos essa classe de crimes. São elas: a insuscetibilidade da liberdade 

provisória sob fiança e a impossibilidade de concessão de graça ou anistia (ver 

artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal). O legislador ordinário, por seu 

turno, foi mais além e alargou o âmbito de restrições no tocante às causas 

extintivas de punibilidade, prevendo, no seu artigo 2º, inciso I, 3ª figura, da Lei nº 

8.072/90, que também o indulto, em nenhuma hipótese, seria concedido aos 

autores dos crimes tratados na referida lei. 

 

Duas razões concorrem para a inconstitucionalidade do aludido 

dispositivo legal. A primeira delas é de ordem eminentemente hermenêutica e 

consiste na regra de que não cabe ao legislador ordinário alargar as restrições 

estabelecidas em nível constitucional, e principalmente quando se tem em mente 

que tais restrições são de Direito Penal, ramo jurídico no qual vigora o princípio do 

favor rei. 

 

A segunda razão encontra fundamento no princípio da separação de 

poderes. Isto porque não se pode descurar que a concessão de indulto é, segundo 

o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, atribuição privativa do Presidente da 

República. E, em assim sendo, resta evidente que o legislador ordinário não 

poderia, como o fez, limitar em abstrato o exercício dessa atribuição 

constitucionalmente delegada ao Poder Executivo. Trata-se da invasão de um 

poder na esfera de competências de outro, sem a prévia legitimação constitucional. 

 

Por esses argumentos, outra não pode ser a conclusão senão a trazida 

pelo professor ALBERTO SILVA FRANCO: “O dispositivo do inciso I do art. 2º da 

Lei 8.072/90 está, portanto, eivado de flagrante inconstitucionalidade no tópico que 

estende aos delitos especificados, na referida lei, a proibição do indulto”11. 
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 Ob. Cit, p. 1182 



       18 

 

 
Conclusão que é reforçada pelo seguinte aresto do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: “A concessão de indulto e de comutação de penas 

fundamenta-se no art. 84, XII, da CF. A lei ordinária não pode extrapolar a 

Constituição e restringir atribuição privativa da Presidência da República nela 

estabelecida”12. 

 

Por outro lado, uma parte minoritária da doutrina, a exemplo do 

professor ANTÔNIO LOPES MONTEIRO, entende ser constitucional a restrição ao 

indulto, escorando-se no argumento de que o termo “graça”, trazido na 

Constituição, doutrinariamente, pode se referir tanto à graça propriamente dita 

como ao indulto. Adiante, as palavras do mencionado mestre: 

 

A Lei nº 8.072/90, ao vedar a aplicação destes benefícios para os crimes 
hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins 
e terrorismo, apenas repetiu o texto constitucional citado. Note-se que, 
numa interpretação legal, o dispositivo incluiu o termo “indulto” para não 
dar margem a dúvidas. Como acima expusemos, o texto constitucional no 
preceito concessivo utiliza o termo “indulto”; já no de proibição, o termo 
“graça”. Ora, se não fossem utilizados, com as devidas diferenças técnicas 
apontadas, como equivalentes, não seria lógico que no art. 5º, XLIII, a 
Constituição proibisse alguma coisa que no art. 84, XI, não estivesse 
prevista. Queremos com isso dizer que a concessão do indulto coletivo, 
assim como a do indulto individual (graça), já estava proibida no texto da 
Carta Magna. Nem o dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos é 
inconstitucional ao acrescentar o indulto, nem o dispositivo constitucional, 
omitindo-o, seria omisso

13
. 

 

Contudo, cumpre ressalvar, mais uma vez, que a matéria em questão é 

de Direito Penal, onde em face dos princípios da legalidade estrita e do favor 

libertatis, é inteiramente defeso ao intérprete, em atividade puramente mental e 

interpretativa, alargar qualquer restrição em prejuízo do réu que não esteja 

expressamente contida no dispositivo de lei. 

 

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, por razões de discutível 

juridicidade, firmou o entendimento da constitucionalidade da norma em comento, 

conforme se verifica nos venerandos acórdãos que seguem: 

 

                                                 
12

 TJRS – RA – Rel. Nilo Wolf – j. 14.06.2000 – RJTJRGS 202/101 
13

 MONTEIRO, Antônio Lopes, Crimes Hediondos, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 102 
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O Plenário do STF firma entendimento no sentido da constitucionalidade 
do inciso I do art. 2º da Lei 8.072, de 26.07.1990 (modificada pela Lei 
8.930, de 06.09.1994), na parte em que considera insuscetíveis de indulto 
(tanto quanto de anistia e graça) os crimes hediondos por ela definidos, 
entre os quais o de latrocínio, pelo qual foi condenado o paciente. E 
também no sentido da legalidade do inciso II do Decretado 2.365, de 
05.11.1997, que exclui dos benefícios, por ele instituídos (indulto e 
comutação de pena), os condenados por crimes hediondos definidos na 
mesma legislação

14
.  

 
Conforme jurisprudência firmada pelo Plenário do colendo Supremo 
Tribunal Federal, é constitucional o art. 2º, I, da Lei 8.072/90, pelo qual se 
veda a concessão de indulto aos condenados por crimes hediondos, 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo (precedentes). 
Em vista disso, não é possível conceder comutação da pena – que é 
espécie de indulto – aos condenados por tráfico ilícito de entorpecentes 
(precedentes)

15
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 STF – Plen. – HC 77.528-0 – Rel. Sydney Sanches – j. 18.02.1999 – DJU – 22.10.1999, p. 58 
15

 STJ – 5ª T. – Resp 275.787 – Rel. Félix Fischer – j. 13.12.2000 – DJU  05.02.2001, p. 124 
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5 A PROIBIÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME 

 
 

Compulsando a redação do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição 

Federal, verifica-se que o direito fundamental à individualização da pena foi 

enunciado juntamente com a previsão de sua regulamentação a nível 

infraconstitucional. Por essa razão, o referido preceito tem como destinatário certo 

o próprio legislador ordinário a quem incumbirá a tarefa de traçar os parâmetros 

que serão utilizados para aferir a implementação daquele direito nos casos 

concretos. 

 

Contudo, é mister ressalvar que a delegação trazida na mencionada 

norma constitucional não equivale a uma carta assinada em branco dirigida ao 

Poder Legislativo, pois, se assim fosse, boa parte dos direitos fundamentais 

elencados em nossa Carta Maior estariam com a sua eficácia seriamente 

comprometida. Daí decorre uma teoria vinda da Nova Hermenêutica Constitucional 

chamada teoria da proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais.  

 

Em síntese, tal teoria defende que cada direito fundamental encerra em 

si um núcleo intangível, o qual deve restar incólume frente à sua respectiva 

legislação regulamentadora, sob pena de, uma vez ferido o citado núcleo, 

inviabilizar-se a própria existência do direito. Em outras palavras, todo direito 

fundamental detém uma essência, cujo respeito é imprescindível para a 

legitimidade e constitucionalidade de quaisquer leis que venham a regulamentá-los. 

 

A doutrina do núcleo essencial trata-se, enfim, de uma proteção aos 

direitos fundamentais, na medida em que impede que eles tenham a sua eficácia 

completamente esvaziada pela ação legislativa. Assim, se a Constituição prevê um 

direito fundamental, e, ao mesmo tempo, enuncia que ele será regulado pela 

legislação pertinente, significa que ao legislador cabe a tarefa de estabelecer 

critérios que realizem o sopesamento daquele direito no caso concreto frente a 

outros direitos também previstos no sistema, regulamentação essa que não 

encontraria seu topos no texto da própria carta constitucional. E, se o legislador 

constituinte assim o faz, tem como finalidade única a de evitar que o tal direito a ser 



       21 

 

regulamentado assuma um caráter ilimitado, o que acabaria por ensejar uma 

enorme contradição com o restante do sistema jurídico, posto que não se concebe 

direito ilimitado.  

 

Os critérios a serem estabelecidos em nível de regulamentação 

subconstitucional devem, portanto, limitar-se a garantir o equilíbrio do direito 

fundamental regulamentado frente ao restante do conjunto dos demais direitos. 

Mas, no momento em que os critérios ultrapassarem esta seara, chegando mesmo 

a inviabilizar, em abstrato, a aplicação do direito fundamental que se quer 

regulamentar, aí o legislador estará fazendo algo a que não está autorizado, porque 

estará sobrepondo a lei à Constituição e invertendo toda a ordem de legitimidade 

do Estado de Direito. Tal lei, em conclusão, deverá ser expurgada do sistema, 

porquanto acoimada de inarredável inconstitucionalidade.   

 

Embora a nossa Constituição tenha cometido o desleixo de não deixar 

expressa que a atuação do legislador subconstitucional deva estar 

necessariamente adstrita à proteção dos direitos fundamentais, vários são os 

exemplos em que dispositivos nessa natureza aparecem em cartas constitucionais. 

Veja-se o artigo 18, nº 3, da Constituição da República Portuguesa de 1976: “As 

leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir caráter geral e 

abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance 

do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais”16 (grifo nosso). 

 

Outro exemplo encontra-se na Constituição Espanhola de 1978, no 

artigo 53, nº 1, a saber: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 

segundo del presente Título vinculam a todos los poderes públicos. Sólo por ley, 

que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el 

ejercicio de tales derechos e libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 161, 1, a”17 (grifo nosso). 

 

                                                 
16

 Constituição da República Portuguesa, de1976 
17

 Constituição Espanhola, de 1978 



       22 

 

Por outro lado, quando se analisa, como é caso, o alcance de um direito 

fundamental para o qual é prevista uma regulamentação com o escopo de efetivar 

a sua realização em concreto, não se pode descurar ainda outra regra da Nova 

Hermenêutica Constitucional: a da normatividade dos princípios 

constitucionais.  

 

Hoje, com o advento dos títulos dedicados aos Direitos e Garantias 

Fundamentais às novas Cartas Magnas, a doutrina constitucionalista indígena e 

alienígena, em uníssono, tem reconhecido que cada princípio ali proclamado 

passou a ser erigido à categoria de norma, com toda a coercitividade e eficácia que 

são inerentes a essa condição.  

 

Isso significa que a proclamação de um direito fundamental não se limita 

à enunciação de um mero princípio, de natureza programática, consistente numa 

mera orientação ao legislador infraconstitucional; muito pelo contrário, trata-se de 

uma norma, em todos os seus aspectos, suscetível de ser invocado diretamente no 

caso concreto e independentemente de qualquer outra norma infraconstitucional. 

 

Um princípio constitucional que enuncia um direito ou uma garantia 

fundamental, hoje, é norma e tem aplicação direta da mesma forma que o artigo 

121 do Código Penal, por exemplo. Regra que vale inclusive para aqueles direitos 

para os quais que a Constituição prevê a necessidade de regulamentação. Pois, 

como foi dito, esta regulamentação se limitará a garantir o equilíbrio do direito 

dentro do sistema jurídico, tendo em conta que o direito já encerra em si todos os 

requisitos necessários para sua aplicação. É uma situação diferente de uma outra 

norma programática qualquer encontrada no corpo da Constituição, fora do título 

dedicado aos direitos fundamentais; esta efetivamente dependerá de 

regulamentação que lhe garanta plena eficácia, mas com um direito fundamental 

não acontece o mesmo. 

 

Veja-se, em arremate, que ambas as teorias mencionadas acima (a da 

proteção ao núcleo essencial e a da normatividade dos princípios constitucionais) 

devem nortear o trabalho do legislador infraconstitucional quando ele se dispuser a 
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regulamentar um direito fundamental e, por conseguinte, também será com base 

nessas mesmas teorias, que buscam supedâneo no princípio basilar da supremacia 

da Constituição, que o intérprete deverá avaliar a legitimidade e a 

constitucionalidade dos critérios de regulamentação estabelecidos pelo legislador 

derivado.  

  

Retornado dessa breve digressão em Direito Constitucional, tem-se 

assim enunciado o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal: “a lei regulará a 

individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes (...)” (grifo nosso). 

Por seu turno, o artigo 2º, parágrafo primeiro, da Lei dos Crimes Hediondos, assim 

dispõe: “A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em 

regime fechado”. 

 

Os dois dispositivos supra transcritos estão em uma invencível 

dissonância. Em um, proclama-se o direito e prevê-se a sua regulamentação; em 

outro, inviabiliza-se em abstrato a aplicação do direito proclamado 

constitucionalmente. A partir de agora, seguem-se as razões de como se chega a 

esta ilação. 

 

Inicialmente, é preciso compreender como a doutrina entende que deva 

ser efetivado o princípio constitucional da individualização da pena, notadamente 

em face dos princípios implícitos da dignidade da pessoa humana e da 

humanização da execução penal. A esta altura, valiosa é a lição do Ministro César 

Peluso, do Supremo Tribunal Federal, que, ao remeter-se aos incisos XLVI e XLVII, 

do artigo 5º da Constituição Federal, comentou: 

 

[a Constituição Federal] Preceituou em dois incisos: 
‘XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 
seguintes (...); 
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo 
com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado’.  
É, pois, norma constitucional que a pena deve ser individualizada, ainda 
que nos limites da lei, e que sua execução em estabelecimento prisional 
deve ser individualizada, quando menos, de acordo com a natureza do 
delito, a idade e o sexo do apenado. 
Evidente, assim, que, perante a Constituição, o princípio da 
individualização da pena compreende: a) proporcionalidade entre o crime 
praticado e a sanção abstratamente cominada no preceito secundário da 
norma penal; b) individualização da pena aplicada em conformidade com o 
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ato singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c) 
individualização da sua execução, segundo a dignidade humana (art. 1°, 
III), o comportamento do condenado no cumprimento da pena (no cárcere 
ou fora dele, no caso das demais penas que não a privativa de liberdade) 
e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII)

18
. 

 

Conforme o ensinamento acima, são três os níveis de aplicação do 

princípio da individualização da pena. O primeiro encontra-se na própria cominação 

das penas em abstrato, mediante a determinação dos máximos e dos mínimos 

correspondentes aos preceitos secundários de cada um dos tipos penais. Trata-se 

de uma etapa realizada pelo próprio legislador, que se pautará nos valores 

adotados em sociedade para determinar as sanções idôneas para cada espécie de 

infração. A segunda manifestação daquele princípio está na aplicação da pena na 

sentença condenatória, operação que é realizada pelo magistrado, segundo os 

critérios objetivos de execução da conduta e os critérios subjetivos pertinentes à 

pessoa do condenado, definidos no Código Penal. A terceira e última manifestação 

da individualização da pena se concretiza durante a execução da sanção 

condenatória, quando o indivíduo adequará o cumprimento de sua pena de acordo 

com o seu comportamento observado no cárcere. 

 

Note-se que a primeira manifestação é consectário direto do princípio da 

legalidade e da proporcionalidade; a segunda, do princípio da culpabilidade e da 

pessoalidade da sanção penal; e a terceira, do princípio da dignidade humana e da 

humanização da execução penal. Dessa forma, uma legislação que iniba qualquer 

uma dessas três manifestações ferirá inexoravelmente não só o princípio da 

individualização da sanção criminal como também os outros que lhe são correlatos 

e, conseqüentemente, a Carta Magna que os enuncia, seja explícita ou 

implicitamente.   

 

Assim, evidenciando-se que o princípio da individualização da pena tem 

uma de suas manifestações naturais expressadas na fase de execução, o que se 

dá principalmente com a possibilidade de remição, de livramento condicional, sursis 

e principalmente com a progressão de regime segundo o mérito do condenado, fica 
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mais clara a colisão entre o dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos e o direito 

fundamental proclamado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 

 

Em primeiro lugar, porque a Lei dos Crimes Hediondos, ao vedar em 

abstrato a possibilidade de progressão de regime, feriu o núcleo intangível e 

essencial do princípio fundamental que intentava regular. Com efeito, constitucional 

seria se ela se restringisse a sopesar o direito à progressão de regime frente ao 

interesse público em ver recolhidos no cárcere indivíduos nocivos à sociedade; 

poderia, por exemplo, estabelecer critérios mais rígidos de progressão ou exigir um 

tempo maior de recolhimento para a concessão do benefício ou ainda a nítida 

demonstração de que o indivíduo estivesse plenamente recuperado para poder 

passar ao regime aberto. Porém, a lei não fez isso, foi muito mais além, inviabilizou 

em abstrato a eficácia do princípio da individualização da pena e esvaziou a sua 

terceira manifestação, de modo que, nesta parte, o direito aparece ferido em seu 

núcleo essencial. 

 

Afora a lesão ao núcleo essencial, resultado de uma legislação 

exorbitante que buscou sobrepujar a lei ordinária à Constituição, a vedação à 

progressão de regime também lesou claramente o princípio da humanização da 

pena, pois o condenado não terá, em qualquer momento da execução da criminal 

nenhuma esperança de melhorar sua situação no cárcere. Ele saberá, de antemão, 

que serão irrelevantes toda e qualquer tentativa de melhorar o seu comportamento. 

 

Alguns defensores da constitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 

8.072/90 alegam que este diploma, apesar de vedar o sistema de regime 

progressivo, admite a possibilidade de livramento condicional. Porém, imagine-se 

que o condenado passa anos sob o regime fechado e, então, repentinamente, 

estará em convívio novamente junto à sociedade, sem ter passado pelos estágios 

intermediários de regime semi-aberto e aberto. Cabe a indagação: será que este 

indivíduo estará apto a conviver em sociedade? E ainda mais: é preciso pensar na 

hipótese de o condenado não haver sido beneficiado com o livramento condicional, 

caso em que, somente depois de cumprida toda a sua pena em regime fechado, 

ele tornaria à liberdade. Nessa hipótese, depois de submetido a um tratamento 
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desumano, sem haver sido em nenhum momento estimulado a se reeducar, será 

mesmo que estará apto a viver em comunidade? Veja-se que o caráter sócio-

educativo da pena foi colocado completamente de lado, e o indivíduo que tornará à 

sociedade, sem dúvida, será ainda mais nocivo do que aquele que foi recolhido. 

 

Enfim, ferindo a individualização da pena, a humanização da execução 

penal, interpretando a Constituição à luz da lei ordinária (quando o correto seria 

justamente o oposto), pondo em xeque o caráter sócio-educativo que a sanção 

criminal adquiriu no Direito Penal moderno, e ainda ferindo o interesse da 

sociedade na recuperação dos presos, o § 1º do artigo 2º, da Lei 8.072/90 padece 

de uma contornável inconstitucionalidade. 

 

Tal ilação ainda se reforça quando se tem em mente que a restrição à 

vedação de progressão de regime não foi prevista constitucionalmente. O inciso 

XLIII, do 5º do Texto Maior, apenas previu as restrições à liberdade provisória sob 

fiança e à concessão dos benefícios da graça e da anistia. O legislador ordinário 

alargou o âmbito de restrições e não podia fazê-lo, primeiro porque se trata de 

matéria penal onde vigora o princípio do favor rei, e segundo porque o princípio da 

individualização da pena é norma constitucional e somente por outra norma de 

igual hierarquia poderia ser afastado em abstrato. 

 

Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, ao menos até agora, tem 

fechado os olhos para os gritos da doutrina e tem mantido firme o entendimento da 

constitucionalidade do comentado dispositivo. Porém, é imprescindível, para 

finalizar a argumentação sobre a ilegalidade da vedação à progressão de regime, 

transcrever um voto do eminente Ministro Marco Aurélio de Melo, uma das poucas 

vozes lúcidas no Supremo sobre a questão da Lei dos Crimes Hediondos: 

 

Tenho como relevante a argüição de conflito do § 1.º do art. 2.º da Lei 
8.072/90 com a Constituição Federal, considerando quer o princípio 
isonômico em sua latitude maior, quer o da individualização da pena 
previsto no n. XLVI do art. 5.º da Carta, quer, até mesmo, o princípio 
implícito segundo o qual o legislador ordinário deve atuar tendo 
como escopo maior o bem comum, sendo indissociável a da noção 
deste último a observância da dignidade da pessoa humana, que é 
solapada pelo afastamento, por completo,  de contexto revelador da 
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esperança, ainda que mínima, de passar-se ao cumprimento da pena 
em regime menos rigoroso.  
Preceitua o parágrafo em exame que nos crimes hediondos definidos no 
art. 1.º da citada Lei, ou seja, nos de latrocínio, extorsão qualificada pela 
morte, extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada, estupro, 
atentado violento ao pudor, epidemia com resultado morte, 
envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou 
medicinal, qualificado pela morte, genocídio, tortura, tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e, ainda, terrorismo, a pena será cumprida 
integralmente em regime fechado. No particular, contrariando-se 
consagrada sistemática alusiva à execução da pena, assentou-se a 
impertinência das regras gerais do Código Penal e da Lei de Execuções 
Penais, distinguindo-se entre cidadãos não a partir das condições 
sóciopsicológicas que lhes são próprias, mas do episódio criminoso no 
qual, por isto ou por aquilo, acabaram por se envolver. 
Em atividade legislativa cuja formalização não exigiu mais do que uma 
linha, teve-se o condenado a um dos citados crimes como senhor de 
periculosidade ímpar, a merecer, ele, o afastamento da humanização da 
pena que o regime de progressão viabiliza, e a sociedade, o retorno 
abrupto daquele que segregara, já então com as cicatrizes inerentes ao 
abandono de suas características pessoais e à vida continuada em 
ambiente criado para atender a situação das mais anormais e que, por 
isso mesmo, não oferece quadro harmônico com a almejada 
ressocialização. 
Tenho 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 sabidamente é contrário aos objetivos do próprio 
contrato social. A progressividade do regime está umbilicalmente 
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 uma 
futura inserção no meio social. O que se pode esperar de alguém que, 
antecipadamente, sabe de irrelevância dos próprios ato e reações 
durante o período no qual ficará longe do meio social e familiar e da 
vida normal a que tem direito um ser humano; que ingressa em uma 
penitenciária com a tarja da despersonalização?  
Sob este enfoque, digo que a principal razão de ser da 
progressividade do cumprimento da pena não 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 de preservação do ambiente 
social, da sociedade, que, dia menos receberá de volta aquele que 
inobservou a norma penal e, com isto, deu margem à movimentação 
do aparelho punitivo do Estado.  A ela não interessa o retorno de um 
cidadão, que enclausurou, embrutecido, muito embora o tenha mandado 
para detrás das grades com o fito, dentre outros, de recuperá-lo, 
objetivando uma vida comum em seu próprio meio, o que o tempo vem 
demonstrando, a mais não poder, ser uma quase-utopia.   
Por sinal, a Lei 8.072/90 ganha, no particular, contornos contraditórios. A 
um só tempo dispõe sobre o cumprimento da pena no regime 
fechado, afastando a progressividade, e viabiliza o livramento 
condicional, ou seja, o retorno do condenado à vida gregária antes 
mesmo do integral cumprimento da pena e sem que tenha progredido 
no regime. É que, pelo art. 5.º da Lei 8.072/90, foi introduzido no 83 do CP 
preceito assegurando aos condenados por crimes hediondos, pela prática 
de tortura ou terrorismo e pelo tráfico ilícito de entorpecentes, a 
possibilidade de alcançarem a liberdade condicional, desde que não sejam 
reincidentes em crimes de tal natureza – inciso V. Pois bem, a Lei em 
comento impede a evolução no cumprimento da pena e prevê, em 
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flagrante descompasso, benefício maior, que é o livramento 
condicional. 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, tão logo transcorrido 
quantitativo superior a dois terços da pena.  
Conforme salientado na melhor doutrina, a Lei 8.072/90 contém preceitos 
que fazem pressupor não a observância de uma coerente política 
criminal, mas que foi editada sob o clima de emoção, como se o 
aumento da pena e no rigor do regime estivessem os únicos meios 
de afastar o elevado índice de criminalidade. Por ela, os enquadráveis 
nos tipos aludidos são merecedores de tratamento diferenciado daquela 
disciplinado no código Penal e na Lei de Execuções Penais, ficando 
sujeitos não às regras relativas aos cidadão em geral, mas a especiais, 
despontando a que, fulminado 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 fizeram 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 possível de modificação até mesmo para adotar-se regime mais 
rigoroso (inciso III) – e a substituição da pena privativa de liberdade 
aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.  
Dizer 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. Destarte, tenho como inconstitucional o preceito 
do § 1.º do art. 2.º da Lei 8.072/90, no que dispõe que a pena imposta 
pela prática de qualquer dos crimes nela mencionados será cumprida 
integralmente em regime fechado. Com isto, concedo parcialmente a 
ordem, não para ensejar ao paciente qualquer dos regimes mais 
favoráveis, mas para reconhecer-lhe, porque cidadão e acima de tudo 
pessoa humana, os benefícios do instituto geral que é o da progressão do 
regime de cumprimento da pena, providenciando o Estado os exames 
cabíveis

19
 (grifos nossos). 
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6 A VEDAÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA 

 

 

Em nosso sistema jurídico, a prisão dita provisória ou cautelar, engloba 

cinco espécies: a prisão preventiva, a prisão por flagrante, a prisão por sentença 

recorrível, a prisão por pronúncia e a prisão temporária. Passando ao largo das 

discussões a respeito da constitucionalidade das três últimas espécies, o foco 

deste trabalho, neste capítulo, concentrar-se-á em analisar os fundamentos da 

prisão provisória lato sensu e em confrontá-los com a proibição trazida no artigo 2º, 

inciso II, 2ª figura, da Lei nº 8.072/90, que, em matéria de crimes hediondos e 

assemelhados, veda a concessão da liberdade provisória (benefício concedido aos 

indiciados ou acusados em processos criminais ainda não definitivamente 

condenados, como forma de sucedâneo à prisão provisória). 

 

Em primeiro lugar, é preciso salientar que o recolhimento à prisão de um 

indivíduo que ainda não sofreu uma condenação definitiva é uma atitude do Estado 

que é presente, ousamos dizer, em todos os ordenamentos jurídicos que se tem 

notícia na história da humanidade, e isso mesmo naquelas legislações mais 

libertárias, individualistas e democráticas. O nosso ordenamento, a seu turno, não 

foge à regra, de modo que se pode concluir que é perfeitamente constitucional a 

custódia de um investigado durante a tramitação de uma persecução criminal.  

 

Afinal, como é cediço, são bastante corriqueiros os exemplos de 

investigados ou acusados altamente periculosos e, portanto, verdadeiramente 

nocivos à sociedade, tais como líderes e membros de quadrilhas de assaltantes, ou 

grandes traficantes, ou contumazes homicidas, entre diversos outros casos; muitas 

vezes, também, esses criminosos são presos em estado de flagrância, 

oportunidade em que são recolhidos fartos e robustos elementos de prova de que 

eles foram, de fato, os autores do delito investigado; e ademais, em geral, tais 

indivíduos apresentam uma vida pregressa recheada de práticas delituosas que 

denotam inequivocamente o quão entranhada às suas índoles se encontra a 

convivência com o mundo do crime.  
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Em casos como os acima descritos, é indiscutível a patente necessidade 

de o Estado proceder ao recolhimento dos investigados, mesmo antes de qualquer 

pronunciamento final da Justiça. Isto porque, em tais circunstâncias, a liberdade 

individual deve ceder em face dos ditames do interesse público. Com efeito, o 

principal escopo do Estado é a tutela do bem comum, é promover o bem estar 

social; e uma das formas de realizar esse intento é garantindo a boa convivência 

em comunidade e o respeito dos cidadãos à legislação positivada. Na esteira desse 

raciocínio, o Estado não pode quedar inerte e permitir que durante todo o lapso de 

tempo que transcorre em um processo criminal indivíduos tão nocivos continuem a 

desestabilizar o equilíbrio social e a colocar em xeque a credibilidade das 

instituições públicas de segurança.   

 

Veja-se que é da própria essência da vida em comunidade, dos próprios 

alicerces do Estado, do seu próprio poder de império e soberania, que decorre o 

instituto da prisão provisória.  

 

Por outro lado, também ousamos dizer, não houve sequer um exemplo 

de Estado ou ordenamento jurídico, que em pelo menos algum momento de sua 

história tenha deixado de legitimar prisões arbitrárias, muitas delas ocorridas antes 

das sentenças condenatórias definitivas e sem o traço da necessidade que foi 

descrito nos parágrafos anteriores; de forma que também são incontáveis os 

exemplos de indivíduos inocentes, perfeitamente adaptados à vida em comunidade, 

que foram mandados ao cárcere sem condenação final, simplesmente pela vontade 

despótica e autoritária de um Poder Soberano. 

 

As duras experiências de autoritarismo Estatal porque passou a 

humanidade ensinou-nos o valor do princípio da presunção de inocência, bem 

como a premente necessidade de positivá-lo em cartas constitucionais e de colocá-

lo, assim, em posição acima do agir do Estado. O mérito do moderno Estado 

Democrático de Direito, desenvolvido a partir dos princípios basilares do respeito à 

dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade entre as liberdades 

individuais e sociais, foi o de colocar em equilíbrio o princípio da presunção de 

inocência e o da defesa da ordem pública, criando critérios, a serem aferidos em 
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cada caso concreto, para que, no balanceamento dessa melindrosa equação, um 

não esvazie ou anule o outro. 

 

Em outras palavras, agora já adentrando na legislação pátria, quando a 

Constituição Federal estabelece, no seu artigo 5º, inciso LVII, que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”, 

não quer dizer que o acusado deva, durante toda a persecução criminal, 

permanecer livre e que nenhum poder cautelar possa ser, contra ele, exercido. 

Inclusive a própria Carta Magna reconhece que o Estado pode exercitar seu poder 

cautelar quer por meio de prisão em flagrante delito, quer através de ordem escrita 

e fundamentada de autoridade judiciária competente (inciso LXI, do artigo 5º da 

Constituição Federal). 

 

Ocorre que, o anúncio do princípio constitucional da presunção de 

inocência, se não impede de todo modo a prisão provisória, serve de contrapeso ao 

poder de custódia cautelar do Estado, impondo que toda e qualquer prisão que se 

verifique antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória seja 

fundamentada em critérios aptos a equacionar o sopesamento entre o interesse 

público em ver recolhidos os indivíduos nocivos à coletividade e o interesse privado 

do acusado em ter protegida a sua liberdade antes de definitivamente condenado. 

 

Através de nossos estudos sobre o instituto da prisão provisória, 

desenvolvemos a tese de que são três os critérios hábeis a funcionar no 

sopesamento entre o princípio da presunção de inocência e o poder cautelar do 

Estado: a extrema necessidade da custódia, os indícios suficientes de autoria 

e materialidade e a instrumentalidade da medida. 

 

Os dois primeiros, em última análise, configuram os pressupostos 

básicos de todas as medidas cautelares (periculum in mora e fumus boni juris), 

aplicados ao processo penal. O periculum in mora, ou mais apropriadamente, o 

periculum libertatis, está consubstanciado na circunstância de que a soltura do 

indiciado ou acusado revela-se extremamente nociva ao convívio social ou mesmo 

aos interesses da Justiça, seja porque o investigado é um criminoso contumaz, seja 
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porque a sua liberdade põe em descrédito o Poder Judiciário, seja porque está 

inclinado a prejudicar as investigações fazendo com que, por exemplo, 

desapareçam as provas ou as testemunhas se sintam intimidas a dizer o que 

sabem, ou ainda seja porque o réu, em liberdade, apresenta fortes indícios de que 

irá se evadir para furtar-se ao cumprimento de uma futura sanção penal. Em todos 

esses casos, manifesta-se latente a extrema necessidade de o Estado proceder à 

custódia do réu como forma de proteger os interesses ou bens jurídicos que a 

soltura daquele ameaça lesionar.  

 

Tais bens jurídicos, os quais, quando ameaçados, fazem com que se 

caracterize a extrema necessidade que legitima o recolhimento de um investigado 

à prisão antes da condenação final, foram positivados pelo legislador ordinário em 

um elenco descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal; norma que, 

embora se refira de forma textual somente a uma das modalidades de prisão 

cautelar (a prisão preventiva), constitui-se em uma verdadeira pedra de toque para 

toda e qualquer prisão provisória no país, a saber: “A prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 

 

Como se vê da norma acima, qualquer lesão ou ameaça de lesão a um 

dos bens jurídicos aí tutelados que a liberdade do investigado represente terá o 

condão de fazer surgir o periculum libertatis. E, de outra banda, uma leitura atenta 

do dispositivo então em comento revela que a mesma norma também prevê o 

segundo pressuposto da prisão cautelar, o fumus boni júris, que, em processo 

penal, significa a existência de indícios que denotem, de forma bastante razoável, a 

existência do delito e a culpabilidade do investigado, de tal modo que esteja 

plenamente assegurada a verossimilhança e a robustez de uma futura acusação 

formal, a qual terá grandes possibilidades de prosperar. Daí o artigo condicionar a 

decretação da prisão provisória aos casos em que se fizerem presentes a prova da 

existência do crime e os indícios suficientes de autoria. 
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Analisados os dois pressupostos básicos inerentes às medidas 

cautelares, resta, por fim, o estudo do terceiro requisito, a instrumentalidade da 

prisão, que decorre diretamente do princípio constitucional da presunção de 

inocência, combinado com outra garantia constitucional assim enunciada no inciso 

LXVI do artigo 5º da Magna Carta: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 

quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.    

 

O cotejamento do princípio da presunção de inocência com a garantia da 

liberdade provisória quando ilegítimo o recolhimento cautelar tornam bem cristalina 

a natureza da prisão provisória no ordenamento pátrio: ela é, antes de tudo, uma 

medida de exceção, sendo a regra a liberdade individual. Presta-se somente a 

realizar os escopos do processo penal e a garantir a eficácia de seu provimento 

final e, em nenhuma hipótese, poderá se converter em um verdadeiro adiantamento 

da pena. Prisão provisória, no Estado Democrático de Direito, não é pena, 

mas medida processual (instrumental), de natureza cautelar e de caráter 

inteiramente excepcional; somente assim se fará legítima e não padecerá de 

nenhum vício de inconstitucionalidade. 

 

Em contrapartida, o legislador ordinário responsável peal elaboração da 

Lei dos Crimes Hediondos, desconsiderando todos os alicerces que fundamentam 

a prisão cautelar no ordenamento processual penal pátrio, vedou, em abstrato, o 

instituto da liberdade provisória para aqueles indiciados pelos crimes abrangidos 

por aquele diploma legal. Ocorre que, ao vedar a liberdade provisória, toda prisão 

em flagrante redundará em uma inadmissível antecipação da pena, haja vista que o 

magistrado estará, por força de lei, impedido de analisar os requisitos da 

instrumentalidade e necessidade que devem nortear o encarceramento do cidadão 

ainda não definitivamente condenado. 

 

Como foi visto, o recolhimento é medida de exceção, e a liberdade é 

regra; esta, portanto, só pode ser afastada para dar lugar àquele, quando, em cada 

caso concreto, além de presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, 

o magistrado, analisando os elementos de prova concretos contidos nos autos, 

entender que qualquer dos bens jurídicos tutelados no artigo 312 do Código de 
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Processo Penal encontra-se lesionado ou ameaçado de lesão pela soltura do 

investigado. Cuida-se, portanto, de uma análise in concreto, na qual o julgador, 

caso a caso e segundo os critérios positivados em lei, deverá sopesar a o interesse 

público em ver recolhidos os indivíduos nocivos ao convívio social e o direito 

individual à liberdade. 

 

A Lei dos Crimes Hediondos, em contrapartida, desvirtuou esses 

princípios, fazendo com que o magistrado sequer analise quaisquer desses 

requisitos para fundamentar a manutenção da custódia cautelar de indivíduos que, 

presume-se, tenham cometido quaisquer dos crimes hediondos ou assemelhados. 

Assim, antes mesmo de uma dilação probatória em juízo e de uma sentença final, 

já se presume que o indiciado cometeu o crime dito hediondo ou equiparado e já se 

presume também, sem análise de nenhum elemento de prova, simplesmente com 

base no indiciamento, que se trata de um indivíduo perigoso, ou cuja soltura 

provocará clamor público ou que deverá se furtar à aplicação da lei penal ou que 

deverá prejudicar as investigações. Veja-se que se cuida de presunções que estão 

suplantando a presunção constitucional maior, a presunção de inocência.  

 

Não pode o legislador, como o fez no art. 2º, inciso II, 2ª parte, da Lei 

8.072/90, estabelecer, em abstrato, que é vedada a liberdade provisória em 

qualquer hipótese. Assim fazendo, transformou em regra o encarceramento, e em 

exceção a liberdade. Assim fazendo, descurou da necessidade da análise dos 

pressupostos da necessidade, da instrumentalidade e da verossimilhança da 

acusação que devem nortear o encarceramento antes da condenação final. E, 

ademais, note-se que até mesmo feriu um outro mandamento constitucional: o de 

que as decisões judiciais devem ser fundamentadas; afinal, o magistrado não 

carecerá, para manter a prisão em flagrante, de analisar a vida pregressa do 

indiciado, nem de analisar se tem ele residência fixa, emprego regular, se é dado 

às práticas criminosas, se cometeu o crime em circunstâncias extraordinárias; nada 

disso terá relevância; apenas o simples indiciamento; apenas o simples 

enquadramento que a sua conduta receberá antes mesmo de ser submetida à 

instrução judicial; por essa simples questão, ao largo de qualquer fundamentação, 

o magistrado manterá a prisão.  
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Neste mesmo sentido, o alerta do professor ALBERTO SILVA FRANCO, 

citando o mestre ODONE SANGUINÉ: 

 

O conteúdo da norma do inciso LXVI do artigo 5º da Constituição Federal 
concretizar-se-á com o sentido de que a liberdade provisória, por ser um 
direito fundamental constitucional, sempre será garantida pela lei, para 
todo e qualquer crime, em caráter geral, mas será admitida ou não pelo 
juiz ou Tribunal, conforme o caso concreto, segundo as pautas indicadas 
em lei, tal como hoje regulada pelo Código de Processo Penal. Isto não 
quer dizer que, em face do texto constitucional, houve um integral 
desarmamento do aparelho estatal de defesa: as medidas de coerção 
pessoal, enquanto cautelares, poderão e deverão ser decretadas, se 
presentes os seus pressupostos de aplicabilidade. O que se exclui, por 
ofensa à Constituição, é que o juiz fique adstrito a uma lei ordinária que o 
impeça de conceder, a todos, ou em relação a determinados delitos, a 
liberdade provisória e que o libere da verificação motivada da necessidade 
da prisão cautelar. Só assim será possível compatibilizar o direito do 
Estado à prisão cautelar e o do indivíduo em não ser levado à prisão ou 
nela ser mantido, com ou sem fiança, através do direito de liberdade 
provisória

20
. 

 

A prisão cautelar obrigatória carrega consigo um forte juízo de 

culpabilidade e de periculosidade que, de nenhuma forma, se coaduna com a 

presunção de inocência e com o direito constitucional à liberdade provisória quando 

o encarceramento não se fizer necessário à luz do artigo 312 do Código de 

Processo Penal. É inconstitucional, portanto, a previsão do artigo 2º, inciso II, 2ª 

figura, da Lei 8.072/90, que odiosamente veda em abstrato a possibilidade de 

concessão da liberdade provisória para os indiciados ou réus que supostamente 

tenham cometido crimes hediondos ou a eles equiparados. 

 

Defendendo a nossa posição, milita copiosa jurisprudência: 

 

A Constituição Federal consagra como direito fundamental o princípio da 
liberdade provisória, ao declarar que ‘ninguém será levado à prisão ou 
nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem 
fiança’, segundo a disposição constante do n. LXVI do art. 5º. Se a Carta 
homenageia o princípio da liberdade provisória dos autores de qualquer 
delito, uma lei ordinária não pode restringir esse direito. Diante desse 
texto, hoje, o princípio da liberdade provisória é a regra e a prisão cautelar 
a exceção. A impossibilidade de concessão de liberdade provisória ofende 
outro dispositivo constitucional que trata do devido processo legal (art. 5º. 
LXVI) – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal’.  
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Como antecipação de pena, a imposição de prisão cautelar obrigatória 
impossibilita o exercício de qualquer defesa por parte do sujeito. Não lhe é 
possível exercitar as garantias constitucionais previstas no n. LV do 
mesmo artigo 5º, que prevê a asseguração do contraditório e da ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. É inconcebível que 
alguém seja privado de seu maior bem, a liberdade, sem poder exercitar 
qualquer defesa, sem poder usar dos recursos necessários.  
A lei Maior prevê em seu art. 5º, LVII, que ‘ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’, 
consagrando o denominado princípio da presunção de inocência. A 
insuscetibilidade de liberdade provisória atenta contra esse princípio. Em 
primeiro lugar porque emite um forte e pesado juízo de culpabilidade e 
periculosidade sobre o agente autor dos crimes definidos na lei. Em 
segundo lugar, porque, como antes mencionado, ocasiona inegavlemente 
uma antecipação da pena, que constitui grave ofensa contra a qualidade 
de inocente determinada pela Constituição Federal. É por isso que Antônio 
Magalhães Gomes Filho acentua que: ‘À luz da presunção de inocência, 
não se concebem quais quer forma de encarceramento ordenadas como 
antecipação da punição ou que constituem corolário automático da 
imputação, como sucede nas hipótese de prisão obrigatória em que a 
imposição da medida independe da verificação concreta do periculum 
libertatis. 
É por isso que, ante as flagrantes violações ao texto constitucional e 
considerando que toda prisão processual cautelar deve estar adstrita a um 
juízo de necessariedade, que não pode ser presumido por lei, torna-se 
impossível a concessão de liberdade provisória, repita-se direito 
fundamental constitucional, aos autores dos denominados crimes 
hediondos e de tráfico ilícito de entorpecentes, se não houver nos autos, 
comprovadamente, as hipótese de necessariedade de decretação de 
prisão preventiva. Esse juízo de necessariedade é decorrência da 
excepcionalidade da prisão cautelar, diante do texto constitucional da 
consagração da liberdade provisória

21
.  

 
Nenhuma prisão cautelar deve ser decretada ou mantida, em primeiro 
lugar, sem motivo suficiente; em segundo lugar, sem que se apure 
justificadamente, dentro dos elementos constantes do processo, a sua 
necessariedade. Gravidade do delito ou prognóstico de que a liberdade 
propiciará a não aplicação da lei penal não servem àquele desiderato. 
Gravidade ou não, é motivo particular, de ordem puramente objetiva. 
Hipótese de fuga que impossibilitará a aplicação de pena é mera 
conjectura. A respeito da prisão preventiva sempre é prudente lembrar a 
lição de Fernando Tourinho Filho no sentido de que ‘deverá demonstrar, 
com os elementos do processo ou do inquérito a sua necessidade para 
garantir a ordem pública, como conveniência para a instrução criminal ou 
para assegurar a aplicação da lei penal. Não basta que o juiz diga, 
simplesmente, que assim agiu por conveniência da instrução criminal. É 
preciso que demonstre com fatos, com elementos do processo. Na 
hipótese de asseguração da aplicação da lei pena, cumpre ao juiz 
demonstrar o porquê do perigo da insatisfação da pena, quais a 
circunstâncias conhecidas e provadas que estão a indicar que o acusado 
se subtrairá à eventual execução da pena’ (Processo Penal, Javioli, 1977, 
v. 3, p. 332-33). A assertiva constante do despacho no sentido de que o 
paciente é delinqüente não pode, por si só, servir de fundamento à 
asseguração da execução da pena

22
.  
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A hediondez ou a crueldade do crime não justifica a decretação de prisão 
preventiva, desde que milita em favor do acusado a presunção de 
inocência. A conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem 
pública somente dão ensejo à prisão cautelar do acusado quando 
demonstrada cabalmente a sua necessidade, com base em fatos 
concretos, e não em prejulgamento ou simples conjecturas

23
.  

 
A prisão cautelar, no estado atual do ordenamento jurídico brasileiro, é 
medida excepcional que deve ser adotada apenas quando estritamente 
necessária, seja para a garantia da ordem pública, por conveniência da 
instrução criminal ou para assegurar aplicação da lei penal, desde que 
haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
Justamente por isso é que o Juiz, ao examinar a comunicação da prisão 
em flagrante ou o requerimento de prisão preventiva, deve examinar com 
cautela se estão presentes aqueles motivos autorizadores da custódia do 
cidadão, sem decisão condenatória transitada em julgado, porque ele é 
presumido não culpado, por preceito constitucional (art. 5º, inciso LVII). O 
próprio Código de Processo Penal, na redação vigente desde 1977, pela 
Lei 6.416, estabeleceu (art. 310, parágrafo único) a obrigação de se 
verificar a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão 
preventiva, quando o acusado é preso em flagrante. Quer dizer que a 
simples prisão em flagrante não basta, por si, para que se considere legal 
a manutenção do acusado no cárcere, pois a prisão pode ser 
desnecessária, no caso concreto

24
.  
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7 CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 9º DA LEI 8.072/90 

 

 

O artigo 9º da Lei 8.072/90 prevê um elenco de dispositivos sobre os 

quais será aplicada uma causa de aumento de pena decorrente da circunstância da 

vítima encontrar-se em qualquer das situações descritas no artigo 224 do Código 

Penal, quais sejam, não ser maior de quatorze anos quando da prática do delito, ou 

se for alienada ou débil mental, ou ainda se por qualquer motivo teve inteiramente 

reduzida a sua capacidade de resistência. 

 

A primeira das incongruências observadas no mencionado dispositivo é 

a lesão que ele encerra ao princípio basilar de Direito Penal consubstanciado na 

vedação ao bis in idem, ou seja, na proibição dirigida ao legislador de não criar 

para uma única conduta mais de uma sanção.  

 

Com efeito, observe-se que, nos crimes sexuais de estupro e atentado 

violento ao pudor, as situações descritas no artigo 224 do Código Penal já servem 

para fazer incidir sobre a conduta a própria tipificação básica do delito. Como 

conseqüência, nos termos da lei, um mesmo fato (por exemplo, a vítima contar 

menos de quatorze anos na data do delito) vai provocar o enquadramento básico 

do tipo penal – o que já é um pressuposto de aplicação da pena – e, além disso, o 

agravamento, pela metade, da pena aplicada no primeiro momento. Trata-se de 

uma clara situação de duplo sancionamento para um único fato. 

 

Com acurácia, Teresa Serra aponta que: “é proibido aproveitar mais de 

uma vez circunstâncias que levaram à formação da moldura penal e que são 

pressupostos de sua aplicação na fixação da medida da pena no caso individual”25.  

 

No mesmo sentido, o ensinamento do professor espanhol Bustos 

Ramirez:  
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A fundamentação desta proibição é evidente. Os elementos do tipo de 
crime forma já ponderados no âmbito da determinação da moldura penal 
e, desse modo, constituem já pressupostos da medida concreta da pena, 
que há de ser escolhida dentro dos limites daquela moldura, sem que os 
referidos elementos a possam voltar a influenciar. Um único e mesmo 
pressuposto não pode dar lugar a mais de uma pena ou modificação 
dela

26
.       

 

De outra banda, atente-se que o acréscimo pela metade da pena 

cominada, previsto no dispositivo em foco, pode fazer com que, em determinados 

casos, os máximos e mínimos punitivos acabem por coincidir.  

 

Explique-se melhor o que acaba de ser dito: no caso de latrocínio, artigo 

157, § 3º, in fine, do CP, o mínimo cominado em abstrato é de 20 (vinte) anos; se 

acrescido pela metade, atingirá a cifra dos 30 (trinta) anos, justamente o marco 

punitivo máximo admitido pela norma; assim, tratando-se de latrocínio e verificada 

a presença de qualquer das situações do artigo 224 do Código Penal, aplicando-se, 

portanto, a causa da aumento do artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, o juiz não 

poderá dosar a pena, terá de aplicar invariavelmente os 30 (trinta) anos.  

 

Situação semelhante à acima descrita aplica-se também ao crime de 

extorsão de que resulte morte (tipificado no artigo 158, § 2º, do Código Penal), cujo 

mínimo legal também é de 20 (vinte) anos. Outra hipótese é a extorsão mediante 

seqüestro de que tenha resultado morte para a vítima (artigo 159, § 3º, do Código 

Penal), em que o mínimo punitivo, com a causa de aumento de metade, passará a 

ser de trinta e seis anos, e o máximo da pena será o de quarenta e cinco. Assim, 

como o artigo 9º exige seja observado o limite máximo de 30 (trinta) anos, a 

coincidências dos marcos punitivos será inevitável. 

 

 Neste passo, mais uma vez o legislador ordinário feriu de morte o 

princípio constitucional da individualização da pena, uma vez que, de forma 

insofismável, retirou-lhe completamente a eficácia ao inibir a possibilidade do juiz 

dosar a pena quando de sua aplicação na sentença condenatória. Novamente, o 

legislador cometeu o equívoco de interpretar a Constituição à luz da legislação 
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infraconstitucional, de submeter o Texto Maior a uma norma que nele deveria 

encontrar seu fundamento. 

 

O constitucionalista J. J. GOMES CANOTILHO, com a sua habitual 

sagacidade, observou: 

 

Hoje, não são mais os direitos fundamentais que se movem no âmbito da 
lei, mas é a lei que se deve manter no âmbito dos direitos fundamentais. 
Assim se explica, designadamente, a força vinculativa imediata dos 
direitos fundamentais em relação ao próprio Poder Legislativo. A 
vinculação aos direitos fundamentais constitui, portanto, uma obrigação do 
legislador ordinário que não poderá, a pretexto de formular uma lei 
clarificadora ou caracterizadora desses direitos, cais na legalidade dos 
direitos fundamentais e substituir a força normativa imediata dos direitos 
fundamentais pelo impulso do normativo-legal

27
. 

 

Veja-se ainda o aresto a seguir que sintetiza a presente crítica: 

 

Sucede que o art. 9º da chamada Lei de Crimes Hediondos de um lado é 
parcialmente inconstitucional; e de outro inaplicável por importar em bis in 
idem. Assim, se o latrocínio ou a extorsão mediante seqüestro de que 
resultou morte for executado contra pessoa não maior de quatorze anos, 
mínimo e máximo terão a mesma quantidade punitiva de trinta anos de 
reclusão. A pena absolutamente determina pelo legislador é inaplicável na 
prática porque impede a apreciação das diversas circunstâncias que 
cercam a realização do fato criminoso e não permite uma adequação da 
pena à culpabilidade e à personalidade do acusado. Lesiona-se, deste 
modo, de forma direta e imediata, o princípio constitucional da 
individualização da pena, na media em que, fazendo coincidir mínimos e 
máximos punitivos, o legislador não deixou ao julgador nenhum espaço de 
manobras na tarefa de fixação do quantum da pena. Pode-se argumentar 
que a inconstitucionalidade pelo motivo referido é parcial, porque é 
aplicável aos casos de latrocínio e extorsão mediante seqüestro com 
resultado morte; e que as distorções penais e o critério vacilante do 
legislador nã podem servir para se evitar a aplicação da lei. Ocorre que 
além desse graves defeitos o art. 9º possui outro, o de adotar como causa 
de aumento de pena fato considerado como elemento constitutivo de tipos 
básicos ou de formas qualificadas

28
.     
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8 CONCLUSÃO 

 

A pretensão do presente trabalho é, acima de tudo, ressoar como um 

alerta dirigido à comunidade acadêmica sobre o grau de nocividade social que 

pode apresentar um diploma legislativo criminal providenciado às pressas e 

confeccionado sem a menor atenção aos ditames da dignidade humana e a todas 

as suas repercussões constitucionais. 

 

Analisar os aspectos mais recônditos da Lei dos Crimes Hediondos traz 

à tona uma clara lição de que o Direito Penal não pode, em nenhuma hipótese, ser 

encarado como um remédio para os males sociais, nem mesmo quando o que se 

objetiva é sanar a ferida da criminalidade.  

 

Ele nunca poderá tomar o lugar de políticas públicas dirigidas ao 

fomento da educação e da inclusão social. Com efeito, é inconteste que o 

oferecimento de condições dignas de qualidade de vida a qualquer ser humano 

seja um fator preponderante para diminuir-lhe a propensão a condutas desviadas, 

como o envolvimento com tráfico de entorpecentes, que é um verdadeiro ponto de 

partida para todas as demais formas delituosas. Sem dúvida, incutir em um 

indivíduo consciência cívica e oferecer-lhe condições para uma melhor perspectiva 

de vida diminui consideravelmente o espaço na sua consciência para aceitar a 

adoção de condutas que repugnam a sensibilidade humana, a exemplo do 

seqüestro e da tortura. 

 

Não queremos dizer que a criminalidade pode simplesmente 

desaparecer e que um dia a humanidade não precisará do Direito Penal, nem ainda 

defender que os bárbaros delinqüentes devem ser tratados com benevolência, mas 

sim que o Direito Penal nunca deverá ocupar o lugar de primeiro recurso, em 

detrimento de todas as demais ações sociais, e que nunca deverá também ser 

tratado com displicência, como se fosse um ópio dado à opinião pública para 

refrear os seus anseios por maior segurança e maior seriedade no Judiciário.  
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É preciso salientar que os efeitos nefastos da vigência de uma legislação 

do pânico não atingem tão-somente os inveterados e contumazes criminosos, mas 

também a toda a sociedade que se vê desprovida de garantias que levaram 

séculos para serem consolidadas e que, por isso, lhe são tão caras.   

 

Eis então os objetivos desta monografia, uma mostra do trabalho 

acadêmico de um estudante que não poderia deixar os bancos da universidade 

sem ter na consciência a certeza de que, ao menos por um pouco, contribuiu para 

a construção de uma ciência jurídica mais lúcida e mais sensível à dignidade do ser 

humano. 
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