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 Hediondo – define o mestre Aurélio Buarque de Holanda – “é o 

depravado, imundo, vicioso, nojento, repugnante, que cheira mal”. 

 O Sr, Ministro da Justiça, à época, com o objetivo de uma redação 

que, segundo ele, extinguisse a ação de determinadas condutas de uma vez 

por todas, convidou o eminente professor Damásio de Jesus, para a tarefa 

de redigir o texto de um anteprojeto. O eminente professor paulistano criou 

um projeto arejado, emanado dos princípios básicos das Nações Unidas.  

Ocorre que esse texto foi inteiramente desfigurado no Congresso Nacional, 

resultando no diploma que constitui a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, 

mais conhecida como Lei dos Crimes Hediondos, publicada no DOU em 

26.07.90. 

 Sepúlveda Pertence, eminente ministro do Supremo Tribunal 

Federal, com seu profundo saber jurídico e social aliado à sua experiência 

pretoriana, de renome internacional, em certa ocasião, referindo-se à Lei 

dos Crimes Hediondos a um repórter da revista Veja, consta que 

respondera com todas as letras e toda convicção que “hedionda é a Lei”. 

 Não satisfeito, o Congresso nacional, com a “original” Lei nº 

8.072/90 já em vigor, para agravar mais o “caos” expediu a Lei nº 8.930 de 

6 de setembro de 1994, emprestando-lhe nova redação.  

 Exatamente quando o mundo inteiro voltava-se para uma política de 

um sistema de pena mais humanitário, individualizando-o no sentido da 

recuperação do homem condenado e preso, esse novo ordenamento jurídico 

surge com um ranço medieval, crendo que a exasperação da punição traga 

consigo a solução do aumento da criminalidade. 
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 Basta uma reflexão, ainda que sumária, sobre esse malfadado 

“diploma penal”, nascido das pressões de movimentos de “lei e ordem” 

junto ao Congresso nacional para que se chegasse à conclusão de que o 

ministro Sepúlveda Pertence, bem como os estudiosos e pensadores de um 

Direito Penal humanitário, aportassem na mesma conclusão: “Hedionda é a 

lei”. 

 A Lei 8.930/94 deu nova redação ao art. 1º da Lei 8.072/90, fixando 

um novo elenco dos denominados “crimes hediondos”, ambos os textos das 

leis frutos de “casuísmo”, evidenciado com relação a pessoas de classe 

social privilegiada. 

 O legislador imaginou que com o advento dos dois malsinados 

diplomas penais de encomenda, os agentes criminosos, autores dos crimes 

ali contemplados, fossem submetidos a um processo psicológico de temor, 

receios, pavor e medo ou arrependimento, ou coisas semelhantes, face à lei 

aterrorizadora, e que com isso, simplesmente, se extinguisse a 

criminalidade violenta que assola o país.  

 Neste sentido, além das normas substantivas, também em matéria 

processual de execução penal, usou-se de falsa ameaça como as que 

determinam que os crimes hediondos fossem insuscetíveis de anistia, graça, 

indulto, fiança e liberdade provisória, enfim, que o cumprimento da pena 

privativa de liberdade imposta fosse executado integralmente em regime 

fechado. 

 Insatisfeito ainda, o legislador determinou que o condenado, para 

apelar da sentença, teria de recolher-se à prisão, sendo que somente em 

caráter de excepcionalidade, poderia ele usar do direito de recorrer em 

liberdade, a critério do juiz, com decisão “fundamentadamente”. 

 Como se não bastassem essas medidas, limitou a liberdade do 

acusado, com prisão temporária até o prazo de 30 dias, quando, 

normalmente, esse prazo é de cinco dias. 
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 Para que nossas reflexões não fiquem no mero terreno das 

cogitações, mais alguns pontos principais sobre a referida lei podem ser 

agora examinados especificamente. 

 Natureza dos crimes: 

 À luz de uma visão sociocriminológica, os delitos elencados nos 

artigos 1º e 2º da referida lei, foram escolhidos de maneira preconceituosa, 

para tentar atemorizar apenas determinado segmento da comunidade social. 

Já que o legislador entendeu que se combate a violência ostensiva por suas 

consequências, e não por suas causas, por que não elevou à categoria de 

“hediondos” também os delitos praticados por questões fundiárias, ou 

contra a ordem econômica e as relações de consumo, Lei nº 8.137/90; 

contra o Estado Democrático ou contra a ordem constitucional; contra o 

Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86), ou aqueles previstos como 

o de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo ou função na 

administração pública, direta, indireta ou funcional (Lei nº 8.429/92), 

dentre tantos outros de alta relevância na economia social. Em suma, 

nenhum dos crimes denominados popularmente de “colarinho branco” teve 

vez na lista arrolada na Lei dos Crimes Hediondos, talvez porque o 

legislador entendesse não atingirem esses delitos bem relevantes da 

sociedade. 

       2. Reincidência Específica 

 Com o advento da Lei nº 6.416, de 24 e maio de 1972, revogou-se a 

distinção anteriormente clássica da “reincidência genérica” e da 

“reincidência específica” que, em doutrina penal, oportunizava muita 

confusão. 

 Serenados os ânimos por quase duas décadas, volta a incidência da 

duplicidade do instituto a reboque da Lei dos Crimes Hediondos, já 

processado no inciso V, do art. 83, para efeito do Livramento Condicional, 

no que pertine aos “crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de 

entorpecente e drogas afins e terrorismo”, gerando novos conflitos 

doutrinários. 
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 Artigo 35 da Lei nº 6.368/76 de Crimes Hediondos: 

 Há que indagar-se se o parágrafo 2º do art. 2º da Lei dos Crimes 

Hediondos revogou ou não o art. 35 da Lei nº 6.368/76. Isso  porque, no 

primeiro dispositivo legal citado, lê-se: “Em caso de sentença condenatória, 

o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá cumprir a pena em 

liberdade”. Enquanto que o disposto no art. 35 da Lei 6.368/76, determina 

diferentemente:  “O réu condenado por infração aos artigos 12 e 13 desta 

lei não poderá apelar, sem recolher-se à prisão”. 

 Ausência de pena de multa em crime contra o patrimônio:  

 O art. 6º da Lei 8.072/90 define que a pena cominada para os crimes 

previstos como “hediondos” passa a vigorar com redação já processada no 

texto do C.P. Todavia, ao art. 159 do C.P. que cuida da “Extorsão Mediante 

Sequestro”, crime patrimonial, por excelência, não foi prevista a pena 

pecuniária, como constava anteriormente ao advento da citada lei. O 

legislador quis apenar mais gravosamente os autores dos chamados crimes 

hediondos e terminou por abrandar a pena, exatamente dos extorsionários 

mediante sequestro.  

      5.  Progressão de regime  

 Tem-se visto que um dos pontos mais controvertidos e polêmicos da 

Lei dos Crimes Hediondos é o que cuida da não progressão do regime 

fechado para um menos rigoroso, na expressão legal do art. 2º, § 1º, da lei 

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

integralmente em regime fechado”. Tal posição insculpida na lei em estudo 

é a mais evidente demonstração do retrocesso criminológico da 

mentalidade de seus autores. Vale refletir sobre a lição de Mirabette, em 

sua “Execução Pena de 1987, à pág. 292, sic: “Tendo em vista a finalidade 

da pena, de integração social, o processo de integração ou reinserção social, 

o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela 

resposta do condenado ao tratamento penitenciário. Assim, ao dirigir a 

execução para a ‘forma progressiva’, estabelece o art. 112 a progressão, ou 

seja, a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro menos 
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rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao menos severo, pela 

regressão, que ocorre nas hipóteses do art. 118 da LEP”. 

 Cumpre na oportunidade relembrar o que já é do conhecimento de 

todos os estudiosos da matéria, ou seja, a Ementa de autoria do eminente 

ministro Luiz Vicente Cernicchiaro e o Acordão no Recurso Especial nº 

140.617-GO- (97/0049790-9), a respeito do assunto: “Execução Regime 

Fechado – A Constituição da República (art. 5º, XLIIII) fixou regime 

comum, considerando-os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos. A Lei nº 8.072/90 

conferiu-lhes a disciplina jurídica, dispondo. ‘a pena por crime previsto 

neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado’ (art. 2º, §1º).  

 A Lei 9.455/97 quanto ao crime de tortura registra no art. 1º, § 7º: “O 

condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o 

cumprimento de pena em regime fechado”. A Lei nº 9.455/97, quanto à 

execução da pena é mais favorável do que a Lei nº 8.072/90. Afetou, 

portanto, no particular, a disciplina unitária determinada pela Carta 

Política. Aplica-se incondicionalmente. Assim modificada no particular, a 

Lei dos Crimes Hediondos permitia, portanto, quanto a esses delitos, a 

progressão de regimes.  

 Em anterior oportunidade, sobre esse mesmo tema, o ministro Luiz 

Vicente Cernicchiaro já se havia pronunciado sobre a inconstitucionalidade 

do regime não progressivo para os crimes hediondos, no Recurso Especial 

nº 48.719- SP (94,0015264-7), quando assim se posicionou:  

 “Individualização da pena significa ensejar ao juiz definir a 

qualidade e quantidade da pena, nos limites da cominação legal. Imperativo 

de justiça e de boa aplicação da sanção penal. Inconstitucional, por isso, lei 

ordinária impor, inflexivelmente, que a pena ‘será cumprida integralmente 

em regime fechado’. A individualização compreende três etapas: 

cominação, aplicação e execução”.  
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 Nesse mesmo sentido, pronunciou-se o ministro Vicente Leal, do 

Tribunal Superior de Justiça, referindo-se ao brilhante voto do ministro 

Cernicchiaro: 

 “Não se pode admitir prisão perpétua, não se pode admitir pena que 

não possa sofrer progressão, já que a pena tem como finalidade própria a 

reeducação e reinserção do indivíduo na vida lícita e produtiva, para que 

ele possa voltar à sociedade, à família, e seja um cidadão normal e próprio. 

Não se deve condenar uma pessoa a uma pena que lhe tire de suas 

cogitações a possibilidade de retorno à vida”.  

 Hão, por certo, de merecer reflexões profundas os sábios 

ensinamentos do eminente  jurisconsulto Francisco de Assis Toledo, em 

pesada crítica a esse dispositivo que impinge o cumprimento da pena em 

regime fechado integral. Leciona o ministro: 

 “A determinação cumprida no paragrafo 1º, do art. 2º é fruto da mais 

completa ignorância a respeito do sistema progressivo de execução da pena 

adotado pela reforma penal brasileira, de 1984”. 

 E prossegue o magistrado superior: 

 “É lamentável que um legislador desatento e mal assessorado tenha 

retirado da Administração da Justiça esse precioso instrumento da 

manutenção da disciplina no interior dos estabelecimentos penais. Sim, 

porque sem o benefício do sistema progressivo, o condenado só terá um 

caminho para antecipar sua liberdade: a rebelião ou a fuga”. 

 Tecendo severas críticas à malsinada Lei dos Crimes Hediondos, o 

ministro do STJ, Costa Lima, em voto proferido como relator em recurso 

de habeas corpus, tombado sobre o nº 2.121-8-ES, referindo-se, 

expressamente, sobre o que reza o inciso II, in fine, do art. 2º, da Lei nº 

8.072, assim se posiciona: “A verdade é que a norma legal se distancia da 

Constituição, se não a contraria diretamente, pois o que ela veda é a 

concessão da fiança...”.  
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 E, em outro momento de seu sentir, prossegue o renomado Costa 

Lima: “Penso que a norma deva ser entendida no contexto da lei, cuja 

imperfeita técnica é de crítica unânime”. 

 6.  Liberdade Provisória. 

 O inciso II, do art. 2º da Lei nº 8.072 torna insuscetível  a “liberdade 

provisória” para os autores de crimes hediondos, contrariando a regra geral 

prevista no art. 350, do CPP Entendemos, na esteira de ilustres juristas 

pátrios, no sentido de que a proibição sumária da liberdade provisória é 

uma antecipação da pena, com a fulminação do princípio constitucional da 

presunção e inocência do acusado. 

 Ensina o eminente Luiz Flavio Gomes, in “Crime Organizado” 

Revista dos Tribunais, 1995, p. 141), que “o legislador brasileiro tem que 

se convencer definitivamente de que não pode restringir direitos ou 

garantias fundamentais sem que haja expressa previsão constitucional”. 

 Vale lembrar que o exame de cada caso concreto, em matéria de 

concessão, ou não, de liberdade provisória, deve caber ao juiz do feito, que 

externará sua decisão de forma escrita e fundamentada. 

 Tornar insuscetível a liberdade provisória é tratar o acusado que traz 

consigo a presunção constitucional de inocência, como se já fosse, com 

trânsito em julgado, considerado culpado, o que, na melhor das hipóteses, 

consiste numa tremenda “covardia jurídica”. 

 Em suma: a Lei nº 8.072/90 é um diploma legal oriundo de 

movimentos reacionários e de forças conservadoras e policialescas 

representando algo de avesso aos princípios de um direito penal 

ressocializador e reeducador. E, se ainda não chegamos a esse patamar, 

deve-se a um cunho de vingança e preconceito por parte de autores de leis 

como essa que se examina neste momento. 

 Equivocadamente, o legislador entendeu, na elaboração dessa lei e de 

outras semelhantes, que a repressão, por si só, constitui meio de neutralizar 

a criminalidade, e também de atemorizar o agente criminoso.  
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 Confiar na eficácia puramente repressiva de um direito penal é, sem 

dúvida, grande equívoco por parte de determinado segmento da sociedade 

civil, ansioso por pena de morte, prisão perpétua ou “castração química”. 

 O fenômeno criminógeno não se inibe com a simples criação de leis 

ou aumento de penas ou diminuição de direitos, que contrariam o objetivo 

maior do próprio Direito Penal, qual seja o de fazer retornar o homem que 

delinquiu, útil à sociedade da qual saiu marginalizado por diversos outros 

fatores. 

 Para concluir este segmento do artigo, vale reler o que nos ensina o 

eminente pensador Mario Volpi: “Estabelecer, em lei, apenas punição pelos 

crimes e esquecer as medidas de ressocialização, não vai diminuir a 

violência. O controle do delito se faz através de um conjunto de atividades 

de caráter pedagógico”. 

 O presente texto encontra-se publicado no livro A Sangue Frio: 

Origens e Consequências da Violência na Sociedade Brasileira, pela 

editora Lúmen Júris, no Rio de Janeiro, em coautoria com o jornalista 

Marcio Duarte, em 1999. 

 

                                 

            

    


