
1 

 

 

 

A CRISE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E A LEI N° 

13.964/19 

THE CRISIS OF THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM AND LAW 

NUMBER 13.964/19 

 

  

Vanessa Pelissaro1  

Maiara dos Santos Noronha2 

 

RESUMO: O presente artigo científico tem como objetivo apontar breves 

características do sistema prisional brasileiro, em especial, no que diz respeito às 

influências da produção legislativa em relação à criminalidade. Analisar-se-á, de forma 

crítica, a relação entre o Pacote Anticrime e a ampliação do número de apenados no 

Brasil. O sistema prisional brasileiro conta com um elevado número de pessoas 

encarceradas, sendo uma possível causa desse fenômeno o aumento de penas e 

tipificação penal. Com o intuito de solucionar o problema e diminuir a prática delitiva 

no país, foi sancionada a Lei nº 13.964, em 24 de dezembro de 2019, à qual, no 

presente estudo, será alvo de enfrentamento quanto à sua efetividade. O presente 

artigo tem como eixo metodológico a abordagem hipotético dedutivo e as técnicas de 

pesquisa empregadas, por sua vez, consistem no método monográfico, histórico e 

bibliográfico. 
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ABSTRACT: This scientific study has as goal to demonstrate the characteristics of the 

Brazilian prison system, and as primary subject, the influential of the legislative 
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productions related to the criminality. It will analyze, with a critically point of view, the 

impact that the Brazilian Anti-crime Package may have over the number of inmates. 

The Brazilian prison system has a high number of inmates and the possible cause of 

this fact is the increase in penalties and criminal typification in use today. In order to 

solve this problem and decrease the occurrence of crimes, the government has 

sanctioned, on December 24, 2019, the Law number 13.964, that will be mater of 

questions about its effectiveness on this study. The methodological axis is the 

hypothetical-deductive approach method and its research techniques consist of the 

monographic, historical and bibliographic method. 

 

Keywords: Prison system. Criminal law. Legislative inflation. Law number 

13.964/2019. Anti-crime package. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muito se discute acerca de uma possível crise que assola o sistema prisional 

brasileiro, bem como o direito penal como um todo. Diante disso, o presente artigo 

científico tem como objetivo promover uma análise sobre as características do sistema 

prisional pátrio e a necessidade de regulamentação normativa estatal no âmbito 

criminal. Buscar-se-á, para tanto, verificar as influências da produção legislativa em 

relação à criminalidade. Para assim, será averiguado se o Pacote Anticrime tende a 

ampliar ou não o número de apenados no Brasil. 

O sistema prisional brasileiro conta com um elevado número de pessoas 

encarceradas. Parte disso, talvez, se deve ao aumento de penas e tipificação de 

condutas, chamadas de inflação legislativa, que tem ocorrido no Brasil, 

especialmente, após as promulgação da Constituição Federal de 1988, questão que 

será abordada no decorrer do presente estudo. 

É notório o aumento da criminalidade no país. Dados recentes apontam que o 

crime de estupro aumentou mais de 89% entre 2011 e 2016. Já o crime de homicídio 

aumentou mais de 180% entre 1988 e 2017 (IPEA, 2019). 

Nessa seara, o atual Ministro da Justiça, Sérgio Moro, propôs um Projeto de 

Lei denominado “Projeto de Lei Anticrime” ou “Pacote Anticrime”, que foi sancionado 
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no dia 24 de dezembro de 2019 sob o formato da Lei nº 13.964, a qual visa promover 

uma maior repressão da lei penal como forma de reduzir os índices de criminalidade. 

No mesmo sentido, também visando diminuir tais índices no país, o legislador 

brasileiro já se vale, há muitos anos, do aumento das penas e da tipificação de 

condutas. Ao que parece, os dados indicam que tais medidas  apenas contribuíram 

para o aumento da população carcerária sem que houvesse uma efetiva diminuição 

no números de cometimento de delitos. 

Através do método hipotético dedutivo o presente artigo discorre sobre a 

construção do sistema prisional brasileiro e sua relação com a norma estatal, ou seja, 

o caminho trilhado pelo Direito Penal até os dias atuais; sobre o sistema criminal 

brasileiro e a regulamentação jurídica, ou seja, o contexto atual do sistema carcerário 

brasileiro e o aumento do números de leis editadas; e sobre a recente Lei nº 13.964 e 

as suas possíveis repercussões no plano da eficácia normativa, isto é, qual a eficácia 

esperada da referida lei e quais consequências sua aprovação trará para o direito. 

No que diz respeito à estrutura do presente artigo, na primeira parte será 

abordada a construção do sistema prisional brasileiro e sua relação com a norma 

estatal.  Na sequência será analisada a crise do sistema criminal e a disciplina estatal. 

Por fim será discutida a recente Lei 13.964/2019 e suas possíveis repercussões no 

plano da eficácia normativa.  

 

 

1 A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E SUA RELAÇÃO 

COM A NORMA ESTATAL 

 

O direito penal deriva de um sentimento pessoal irracional e, por vezes, 

camuflado de vingança, que ao ser alcançada, promove uma sensação de justiça, 

mesmo que obtida por meios cruéis. 

Além da vítima imediata, o crime também ataca concomitantemente o Estado, 

figura, antigamente, representada pelo soberano. Segundo Foucault, atacava-o 

pessoalmente, porque a lei valia como sua vontade, atacava-o também fisicamente, 

porque a força da lei era a força do príncipe (FOUCAULT, 1987, p. 65). Assim, o  

castigo nada mais era que uma maneira de buscar uma vingança pessoal e pública, 

baseada em interesses puramente particulares, pois na lei a força físico-política do 
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soberano estava, de certo modo, presente. 

Então o Estado, uma vez definido como autoridade legal, tem o poder sobre a 

criação das normas, bem como sobre a sua aplicação. Com tanta concentração de 

poder, a perspectiva socioeconômica do conflito entre os diferentes grupos sociais 

acaba sendo comprimida na relação política entre autoridades e civis. Isso nada mais 

é que um equívoco da sociologia do conflito, ou seja, a ação dos grupos de interesse 

é transferida imediatamente na ação do Estado, sem levar em conta o caráter bem 

mais complexo da mediação política dos conflitos na sociedade industrial avançada 

(BARATTA, 2002, p. 153). 

O direito penal estatal originou-se, infelizmente, como um instrumento que atua 

contra a criminalidade dos pobres, manteve-se assim por um longo período da 

história. Contudo, progressivamente, houve a eliminação de algumas sanções tidas 

como mais drásticas, como é o caso da tortura. Ao tempo do surgimento do direito 

penal estatal, a proteção da propriedade privada figurava como o ponto central deste 

ramo do direito. Sendo assim, a “clientela” da justiça criminal se fez tradicionalmente 

representada pelas classes mais baixas, circunstância essa, aliás, que perdura até os 

dias atuais (FELDENS; STRECK, 2006, p. 29-30). 

Até o surgimento das primeiras prisões, os povos primitivos valiam-se de penas 

baseadas na vingança. Utilizavam a tortura como forma de punição aos crimes menos 

graves e a pena de morte para os crimes mais gravosos. Com o surgimento dos 

cárceres, ocorreu o progressivo enfraquecimento de tais penas, uma vez que 

objetivavam prevenir o cometimento de delitos. Contudo, com o passar dos anos a 

pena privativa de liberdade tornou-se medida repressiva de caráter puramente 

punitivo. 

Não obstante as duras críticas em relação ao surgimento das primeiras prisões, 

tendo em vista terem sido baseadas em interesses privados do direito penal, esta área 

do direito acabou por tornar-se indispensável à vida em sociedade. Na visão de 

Foucault, 

 

A intervenção do soberano não é portanto uma arbitragem entre dois 
adversários; é mesmo muito mais que uma ação para fazer respeitar 
os direitos de cada um; é uma réplica direta àquele que a ofendeu. O 
exercício do poder soberano na punição dos crimes é sem dúvida uma 
das partes essenciais na administração da justiça. (FOUCAULT, 2019, 
p. 65). 

 

Sem o direito penal e, por consequência, sem a privação de liberdade, retornar-
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se-ia ao estado de natureza, no qual cada homem é seu próprio juiz. Revela-se, 

portanto, a importância do direito penal, bem como das prisões, que são uma 

exigência amarga, mas imprescindível para o convívio social  (BITTENCOURT, 2011, 

p. 25). 

No Brasil, o  primeiro Código Criminal foi promulgado no ano de 1830 e instituiu 

a pena privativa de liberdade, o que tornou notório o interesse do Estado em controlar 

a população e estender seu poder à justiça penal. Teve início então, a consolidação 

do sistema prisional brasileiro.  

Após o primeiro Código Criminal Brasileiro, o Brasil valeu-se de outros 

instrumentos normativos. A cada novo código, sendo o último o de 1940, ainda 

vigente, as penas, bem como as condutas tipificadas como crimes, só fizeram 

aumentar os indíces de criminalidade, como se depreende de pesquisa feita em banco 

de dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –, e que será 

apresentada mais à frente. Sendo assim, a cada código penal publicado, 

respectivamente, aumentava-se o número de pessoas encarceradas.  

A Constituição Federal outorgada em 1824 trouxe avanços para o sistema 

prisional brasileiro. Ela determinou, em seu artigo 179, inciso XXI, que as prisões 

tivessem os apenados separados por tipo de crime e penas e que se adaptassem os 

espaços para que eles pudessem trabalhar. Todavia, foi com o advento do Código 

Penal de 1890 que surgiu a ideia de que a punição deve reeducar o criminoso. Isso 

atribuiu à pena privativa de liberdade, teoricamente, um caráter correcional. 

Legitimado pela ideologia da defesa social o direito penal brasileiro 

contemporâneo continua, equivocadamente, a auto definir-se como direito penal de 

tratamento, sendo que a legislação atribui a este tratamento a finalidade de reeducar 

e reinserir o delinquente na sociedade (BARATTA, 2002, p. 168). 

Cabe destacar que atualmente (2019) o Brasil tem uma população carcerária 

de aproximadamente 812.564 presos, isto conforme dados do Conselho Nacional de 

Justiça, apresentados por Guilherme Amado. Neste número não estão contabilizados 

os presos que estão sob monitoração eletrônica ou em regime aberto domiciliar. Além 

do mais, os Tribunais de São Paulo e do Rio Grande do Sul não informaram todos os 

números ao CNJ, o que significa que os dados podem ser ainda mais alarmantes 

(AMADO, 2019). 
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Atrelado à superlotação, o sistema prisional brasileiro é um verdadeiro caos, 

uma vez que sofre com a falta de estrutura e a precarização dos ambientes. Nesses 

locais não há o respeito aos ditames normativos preceituados pelos Direitos 

Humanos,  sequer respeito à integridade física e/ou moral dos presos. O Direito Penal 

transformou-se em instrumento repressivo danoso para sanar os conflitos sociais, que 

talvez poderiam (e deveriam) ser solucionados por outras áreas do Direito, de forma 

a respeitar o princípio da ultima ratio, especialmente aqueles tidos como de menor 

potencial ofensivo. 

Passados já mais de trinta anos desde a promulgação da Constituição Federal, 

não há indicativos de que o Brasil tenha avançado no sentido de superar problemas 

atrelados à crise do sistema carcerário brasileiro. O Estado persiste vinculado a um 

paradigma penal de nítida feição liberal-individualista, ou seja, preparado, 

historicamente, para o enfrentamento dos conflitos de índole interindividual; não 

engendrado, ainda, às condições necessárias para o enfrentamento dos delitos de 

feição transindividual, os quais compõem majoritariamente o cenário desta fase de 

desenvolvimento da sociedade brasileira. Basta, para tanto, verificar a ineficácia do 

establishment jurídico-penal na prevenção e no combate aos cognominados crimes 

do “colarinho branco” (FELDENS; STRECK, 2006, p. 19). 

O sistema penitenciário brasileiro restringe aos presos os direitos mais básicos, 

além de ter se tornado um grande amontoado de pessoas, que vivem em condições 

sub-humanas, expostas à doenças em um local onde prevalece a lei do mais forte. O 

que se pode esperar é que tais sujeitos tornem-se fruto deste encarceramento. Ou 

seja, além de não ressocializar os presos, o sistema prisional brasileiro ainda fomenta 

o aumento da criminalidade, pois transforma  pequenos  delinquentes  em  grandes 

criminosos. 

Faz-se necessário, diante da temática enfrentada, ainda que de maneira 

singela, tratar acerca da dignidade da pessoa humana, disposta no inciso III do artigo 

1º da Constituição Federal de 1988 e tida como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil. A dignidade humana configura-se pela finalidade do Estado de 

oferecer condições para que as pessoas sejam ou tornem-se dignas. 

Para Immanuel Kant, dignidade da pessoa humana é o respeito que merece 

qualquer pessoa, um ser que deve ser tratado como um fim em si mesmo, e não para 

obtenção de algum resultado. No  reino  dos  fins  tudo  tem  ou  um  preço  ou  uma  
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dignidade (KANT, 1785, p. 77-79). Quando  uma  coisa  está  acima  de  todo  o preço  

e,  portanto,  não  permite  equivalente,  então  tem-se a  dignidade. É, pois, a 

autonomia o fundamento da dignidade humana.  

A dignidade representa o valor absoluto do ser humano e traduz-se pelo direito 

de autodeterminação de cada pessoa. Além do mais, está vinculada a uma série de 

outros direitos fundamentais, indissociáveis ao Estado Democrático de Direito. 

Observando o significado e o objetivo deste princípio, torna-se visível que se trata de 

um elemento essencial nos presídios brasileiros. 

As diversas violações à dignidade humana que incidem sobre os presos no 

Brasil tem origem na criação do sistema criminal, que teve início ainda antes do 

contrato social. Compreender o progresso – ou não – do sistema criminal é 

fundamental para compreender os problemas do sistema criminal atual. 

 

 

2 A CRISE DO SISTEMA CRIMINAL E A DISCIPLINA ESTATAL 

 

O sistema penal é uma complexa manifestação do poder social, sendo sua 

legitimidade, a característica outorgada por sua racionalidade. Sendo assim, o poder 

social não é algo estático, “consolidado”, mas algo que se exerce – um exercício –, e 

o sistema penal quis mostrar-se como um exercício de poder planejado racionalmente. 

Então, o discurso jurídico-penal é a construção teórica ou discursiva que pretende 

explicar esse planejamento, mas que não é legítimo ou racional, pois não atua em 

conformidade com o sistema penal (ZAFFARONI, 1991, p. 16). 

As condições desumanas das cadeias brasileiras, somadas à falta de estrutura 

dos estabelecimentos prisionais e a superlotação dos presídios demonstram o caos 

do sistema penal e carcerário brasileiro. Isso é resultado de alguns fatores, como por 

exemplo a incapacidade, bem como a falta de comprometimento do país em cuidar 

da população carcerária  (NORONHA, 2019, p. 32). 

 
Antes de tudo, esta relação é uma relação entre quem exclui 
(sociedade) e quem é excluído (preso). Toda técnica pedagógica de 
reinserção do detido choca contra a natureza mesma desta relação de 
exclusão. Não se pode, ao mesmo tempo, excluir e incluir (BARATTA, 
2002, p. 186). 

 

Alguns presídios, como o Presídio Central de Porto Alegre, são exemplos de 
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que a inefetividade dos direitos fundamentais no ambiente carcerário chegou ao ápice. 

Não são raras as revoltas e chacinas em presídios, as quais têm como estopim as 

condições insalubres da cadeia, como, por exemplo, o iminente risco à saúde dos 

presos. Em 2017 uma rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz no Rio Grande 

do Norte deixou 26 mortos (MARTINS, 2018). A partir do instante que o Estado coloca 

pessoas sob a sua custódia, “ele torna-se responsável direto pela manutenção da sua 

integridade física e psíquica, pela saúde, segurança e vida dos presos que merecem 

respeito e tratamento digno” (NORONHA, 2019, p. 32). 

Segundo dados do sistema Geopresídios mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, apenas 24 das 2.771 prisões no Brasil, ou seja, 0,9%, apresentaram 

boas condições aos seus apenado (CNJ, 2017). Contudo, o elevado número de 

mortes produzido pelo sistema penal mostra que, a despeito de sua atuação 

extremamente violenta, infelizmente tal violência é legitimada por uma parcela 

significativa da sociedade, haja vista que 

 

ao se analisar os dados acerca dessas mortes, pode-se perceber que 
o permanente atentado ao mais elementar direito humano (a vida) é 
recebido pelas pessoas sem causar espanto ou indignação, ao 
contrário, em muitos casos gera-se até um consenso em torno da 
“eficácia do sistema”. É por isso que as prisões no Brasil e na América 
Latina como um todo [...] se assemelham hoje a verdadeiros campos 
de concentração para miseráveis que tem, desde a sua entrada, a 
morte anunciada  (NORONHA, 2019, p. 33). 

 

O combate à criminalidade através do encarceramento não atua nas causas 

que dão origem aos crimes, limitando-se tão somente a atenuação das consequências 

do delito. Trata-se de um descontrole do sistema prisional brasileiro, no qual não existe 

efetiva punição ao indivíduo, tampouco é alcançado o objetivo de restaurá-lo à 

sociedade.  “Um dos dados frequentemente referidos como de efetiva demonstração 

do fracasso da prisão são os altos índices de reincidência, apesar da presunção de 

que durante a reclusão os internos são submetidos a tratamento reabilitador” 

(BITTENCOURT, 2011, p. 168). 

Outro dado alarmante diz respeito ao crescimento dos índices de violência, 

malgrado o crescimento do número de leis editadas. 

 
Considera-se que a prisão, em vez de frear a delinquência, parece 
estimulá-la, convertendo-se em instrumento que oportuniza toda 
espécie de desumanidade. Não traz nenhum benefício ao apenado; ao 
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contrário, possibilita toda sorte de vícios de degradações 
(BITTENCOURT, 2011, p. 165). 
 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 o número de leis 

editadas no Brasil só aumentou. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação (IBPT), entre 1988 e 2018 foram editadas 5.471.980 de 

normas no país, das quais 163.129 são normas gerais no âmbito federal, 95 são leis 

complementares e 5.590 são leis ordinárias. Analisando o contexto histórico legislativo 

do país, ainda que de maneira breve, parece restar evidente que aprovar leis penais 

não surte o efeito desejado, pelo contrário, ocorre justamente o efeito rebote (IBPT, 

2019). 

Apesar de toda a inflação legislativa que ocorre desde a promulgação da 

Constituição Federal, os índices mostram como a criminalidade no Brasil aumentou. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 1988 o Brasil 

tinha uma taxa de homicídios de 23.370, enquanto que em 2017, este número chegou 

a 65.602, ou seja, houve um aumento de mais de 180% no número de homicídios no 

país dentro de quase 30 anos (IPEA, 2019). 

Gráfico 1 – homicídios no Brasil. 

Fonte: www.ipea.gov.br 
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O mesmo ocorreu com o crime de estupro. Em 2011 o Brasil registrou a 

ocorrência de 12.087 casos. Já no ano de 2016 este número subiu para 22.918. Houve 

portanto um aumento de mais de 89% nos casos de estupro (IPEA, 2019). 

Gráfico 2 – estupros no Brasil 

Fonte: www.ipea.gov.br 

 

Como visto nos dados acima citados, a edição de leis não é a solução para a 

criminalidade no Brasil, isso porque está manobra parece ser uma desesperada e 

inapta tentativa de solucionar a crise do sistema penal brasileiro, pois resume-se tão 

somente ao aumento das penas ou à tipificação de novas condutas. Segundo Baratta, 

 

Antes de falar de educação e de reinserção é necessário, portanto, 
fazer um exame do sistema de valores e dos modelos de 
comportamento presentes na sociedade em que se quer reinserir o 
preso. Um tal exame não pode senão levar à conclusão, pensamos, de 
que verdadeira reeducação deveria começar pela sociedade, antes 
que pelo condenado: antes de querer modificar os excluídos, é preciso 
modificar a sociedade excludente, atingindo, assim, a raiz do 
mecanismo de exclusão (BARATTA, 2002, p. 186). 

 

A maioria dos condenados criminais conheciam previamente a pena imputada 

a seus delitos quando do cometimento destes e, ainda assim, isso não foi o suficiente 

para desencorajá-los à prática do delito. Isso ocorre porque quando alguém compara 

o direito que lhe será tirado em virtude do cometimento do delito com a vantagem 
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obtida com a mesma prática ou a necessidade que lhe faz praticar o ato, acaba por 

escolher o que parece melhor à si mesmo. Ou seja, avaliando prós e contras o agente 

conclui, na maioria dos casos, pela efetivação da conduta. 

O desenvolvimento do direito penal no Brasil baseia-se no endurecimento da 

lei penal. Como exemplo podemos citar a Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal – 

e a Lei 8.072/90 – Lei de Crimes Hediondos –, esta inclusive com inconstitucionalidade 

do § 1° do artigo 2° declarada pelo STF, em razão da violação ao princípio da 

individualidade da pena. Tais leis são exemplos típicos do rigor da lei penal, tendo em 

vista que com a ineficácia da normal penal, as demandas por “justiça” ganharam 

espaço. Neste contexto, de insegurança e desconfiança no Estado, surge a Lei nº 

13.964 de 24 de dezembro de 2019, que será enfrentada no tópico seguinte.  

 

 

3 A RECENTE LEI 13.964/2019 E SUAS POSSÍVEIS REPERCUSSÕES NO PLANO 

DA EFICÁCIA NORMATIVA  

 

A Lei nº 13.964, foi sancionada em 24 de dezembro de 2019, e sua discussão 

teve início através do projeto de lei proposto pelo atual Ministro da Justiça, 

denominado Projeto de Lei Anticrime, o qual foi apresentado à Câmara dos Deputados 

em 04/02/2019. O ministro pretendia, com a aprovação deste projeto, diminuir os 

índices de violência e corrupção do país, que são, a cada ano que passa, mais altos.  

A partir de uma análise breve da lei, observa-se que estão presentes 

características típicas do que se chama direito penal máximo. No entanto, para tratar 

a respeito do direito penal máximo é necessário, antes, compreender o que ele 

significa. Se existe um direito penal máximo, pressupõe-se que exista também um 

direito penal mínimo, sendo que este será justamente o oposto daquele. O jurista 

italiano Luigi Ferrajoli argumenta nesse sentido: 

 
[...] o direito penal mínimo [...] corresponde não apenas ao grau 
máximo de tutela das liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio 
punitivo, mas também a um ideal de racionalidade e de certeza. [...] 
Sob este aspecto existe um nexo profundo entre garantismo e 
racionalismo. Um direito penal é racional e correto à medida que suas 
intervenções são previsíveis [...]. Uma norma de limitação do modelo 
de direito penal mínimo informada pela certeza e pela razão é o critério 
do favor rei, que não apenas permite, mas exige intervenções 
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potestativas e valorativas de exclusão ou de atenuação da 
responsabilidade cada vez que subsista incerteza quanto aos 
pressupostos cognitivos da pena. [...] Nesse caso teremos certamente 
discricionariedade, mas se trata de uma discricionariedade dirigida não 
para estender, mas para excluir ou reduzir a intervenção penal quando 
não motivada por argumentos cognitivos seguros (FERRAJOLI, 2010, 
p. 102). 

 

O direito penal mínimo é o reflexo do garantismo penal. Ele traduz exatamente 

o que essa corrente almeja, isto é, o direito penal mínimo é o meio através do qual o 

garantismo se apresenta à sociedade. O indubio pro reo, chamado pelo jurista de favor 

rei, também é uma das facetas do direito penal mínimo. Essa vertente do direito nada 

mais é do que a mínima atuação estatal na esfera penal, visando diminuir as violações 

a direitos e tutelar, ao máximo, as liberdades. O outro lado da moeda é o direito penal 

máximo. Segundo o mesmo autor 

 
[...] o modelo de direito penal máximo, quer dizer, incondicionado e 
ilimitado, é o que se caracteriza, além de sua excessiva severidade, 
pela incerteza e imprevisibilidade das condenações e das penas e que, 
consequentemente, configura-se como um sistema de poder não 
controlável racionalmente em face da ausência de parâmetros certos e 
racionais de convalidação e anulação. Devido a estes reflexos, o 
substancialismo penal e a inquisição processual são as vias mais 
idôneas para permitir a máxima expansão e a incontrolabilidade da 
intervenção punitiva e, por sua vez, sua máxima incerteza e 
irracionalidade (FERRAJOLI, 2010, p. 102-103). 

 

O direito penal caracteriza-se, portanto, pelo excesso de atuação do Estado 

nas políticas criminais, no excesso de leis, no excesso de tipos penais, bem como no 

excesso das penas e condenações. Este tipo de compreensão do direito já foi muito 

comum e, aparentemente, continua latente nos juristas – especialmente os 

manipuláveis pelas mídias e pressão popular. Segundo o autor, esse modelo de direito 

reflete a irracionalidade, tendo em vista que é baseado na vingança pura e simples, 

prevista por Thomas Hobbes no livro “O Leviatã”. Hobbes aponta que existem 19 leis 

de natureza. A sétima lei seria a vingança: 

 
Que na vingança (isto é, a retribuição do mal com o mal) os homens 
não olhem a importância do mal passado, mas só à importância do bem 
futuro. Isso nos proíbe aplicar castigo com qualquer intenção que não 
seja a correção do ofensor ou o exemplo para os outros. Pois esta lei 
é conseqüência da que lhe é anterior, a qual ordena o perdão em vista 
da segurança do tempo futuro. Além do mais, a vingança que não visa 
ao exemplo ou aproveito vindouro é um triunfo ou glorificação, com 
base no dano causado ao outro, que não tendo para fim algum  (pois o 
fim é sempre alguma coisa vindoura). Ora, glorificar-se sem tender a 
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um fim é vanglória, e contrário à razão, e causar danos sem razão 
tende a provocar a guerra, o que é contrário à lei da natureza. E 
geralmente se designa pelo nome de crueldade (HOBBES, 2003, p. 
131-132). 

 

Para os garantistas, o direito penal máximo nada mais é, conforme as palavras 

de Hobbes, do que a retribuição do mal com o mal, tendo em vista que não tem a 

intenção de corrigir o ofensor, nem de servir de exemplo para os outros, tampouco de 

obter um triunfo futuro. Basta uma análise da história legislativa e da história criminal 

do país para se perceber que o direito penal máximo não tem intenção de solucionar 

a crise de violência que assola o país.  

Ao que parece a única intenção dos que acreditam no direito penal máximo é 

pura e simplesmente a vingança pelo dano causado. A Lei nº 13.964/2019 nada mais 

é que uma maneira de consolidar ainda mais o direito penal máximo no Brasil. É visível 

que a referida lei não irá retirar o país da criminalidade – apesar do ministro da justiça 

bem como os legisladores acreditarem nisso. Baltazar, Cani, Coutinho e Filho 

discorrem muito bem sobre o assunto. Segundo eles 

 
Reformas pontuais não são suficientes. Uma mudança ampla é 
necessária, a fim de que nela se incluam todos os aspectos pertinentes 
à reformulação do sistema. O primeiro passo talvez seja uma mudança 
cultural, pois de nada adiantará uma reforma legislativa completa se os 
“aplicadores” da lei (mormente os juízes) mantiverem a mesma 
mentalidade (inquisitória) de outrora (BALTAZAR; CANI; COUTINHO; 
FILHO, 2019, parágrafo 11). 

 

A Lei nº 13.964 vai de encontro com o que os autores expuseram, pois trata-se 

de uma alteração direcionada extremamente inquisitória, o que significa um retrocesso 

gigante para o direito brasileiro, que já é extremamente retrógrado. Considerando o 

cenário atual brasileiro, deve-se avaliar, de maneira crítica, se esta lei realmente terá 

eficácia.  

É inegável que a quantidade de leis editadas no Brasil é extravagante. Desde 

a promulgação da Constituição de 1988 o aumento do número de leis penais cresceu 

significativamente, contudo, o número de crimes também só aumentou. Ocorreu 

exatamente o efeito inverso do esperado, ou seja, a criminalidade e, por consequência 

a população carcerária, ampliou. 
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Não bastassem os inúmeros ataques à Constituição, a referida lei ainda 

consolidou e ampliou muitas situações de inconstitucionalidades, como, por exemplo, 

através da execução antecipada de pena em crimes de competência do tribunal do 

júri. O Brasil já possui um Código Penal ultrapassado, que nada mais é que uma cópia 

do código penal italiano do período fascista e, ao que parece, o legislador conseguiu 

desumanizá-lo ainda mais. A aprovação desta lei parece uma manobra que visa 

mascarar uma proposta que não causará nada além de injustiças e violações  

(BALTAZAR;  CANI; COUTINHO; FILHO, 2019, parágrafo 15). 

A Lei nº 13.964 não terá, assim, a efetividade esperada no âmbito da redução 

da criminalidade. Em nada resolve aumentar penas e tipificar condutas, tendo em vista 

que para a maioria da população o direito penal é ineficaz.  

Imagine-se, por exemplo, a seguinte hipótese: fora deixado dinheiro próximo 

de você, provavelmente não irá pegá-lo para si, não porque existe uma sanção penal 

para essa conduta, mas simplesmente porque grande parte das pessoas considera 

essa uma conduta antissocial, ou seja, a educação e a moral não nos permitem 

apropriar-se de algo que não nos pertence. Para essas pessoas, o direito penal é 

totalmente ineficaz, tendo em vista que não cometem crimes por motivos puramente 

pessoais. 

Por outro lado, ao indivíduo que costumeiramente pratica tais atos, o direito 

penal também é inútil. O fato de existir uma sanção penal não o paralisa, de modo que 

a prática criminosa ocorre da mesma forma, uma vez que possui suas justificativas 

para a conduta, talvez, dentre elas, a necessidade econômica. 

Assim, ao que parece, aumentar penas não cessa a prática do crime. A única 

consequência será a aplicação da pena como vingança, ou seja, a retribuição do mal 

com o mal. Resta, portanto, demonstrada a ineficácia da lei. 

Segundo o ministro Sérgio Moro, os textos são voltados para o combate ao 

crime organizado, ao crime violento e à corrupção. O ministro entende que todos 

esses problemas estão relacionados e que não adianta enfrentar um sem enfrentar os 

demais. Afirma inclusive o ministro que a lei não se limita a aumentar penas, pois não 

é a dureza da pena que resolve o problema, mas a certeza da aplicação. Segundo o 

ministério, eles estão trabalhando com a certeza, pois tem a compreensão de que é 
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necessário endurecer em relação a criminalidade mais grave (MIRANDA; MORAES, 

2019). 

A aprovação desta lei aumentou penas e dificultou a saída do agente da prisão. 

Agora, a concessão do livramento condicional requer a comprovação de bom 

comportamento carcerário (não mais comportamento satisfatório) e não ter cometido 

falta grave nos últimos 12 meses. A progressão de regime passou a ser calculada em 

porcentagem, chegando ao teto de 70% de cumprimento de pena. O crime de roubo 

passou a prever uam causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, além 

da arma de fogo – que já era prevista – e, sendo a arma de fogo de uso restrito, a 

pena dobra. Ainda, a pena máxima prevista na legislação penal passou de 30 anos 

para 40 anos. 

Menciona-se ainda as alterações significativas no artigo 112 da Lei de 

Execução Penal, que dispõe sobre o cumprimento de pena para obtenção da 

progressão de regime. Ainda, na Lei 10.826/2003, o artigo 16 recebeu uma 

qualificadora, enquanto que os artigos 17, caput, e 18 tiveram suas penas 

aumentadas. Tudo isso leva a crer que o sistema prisional ficará ainda mais saturado. 

Ademais, a população carcerária aumentará significativamente, em virtude dos 

novos crimes e das novas penas, agora aumentadas. Um acontecimento assim tem 

reflexos na segurança pública e na administração –  especialmente em relação aos 

gastos públicos. Com o aumento de algumas penas e, em estabelecimento penal 

federal de segurança máxima, com o cumprimento da pena integralmente no regime 

fechado, os presídios, que já excederam há muito sua capacidade, incharão ainda 

mais e apenas duas serão as opções: ou se constroem mais presídios, o que gerará 

um gasto exorbitante, ou os presos ficarão – ainda mais – em condições subumanas. 

Por fim, insta salientar que 41,6% dos presos no Brasil ainda não foram 

julgados, ou seja, 337.126 presos estão encarcerados preventivamente – sem 

computar os presos da execução antecipada, que são cerca de 25% dos presos do 

país – ao tempo da pesquisa – (AMADO, 2019). Isso significa que 67% dos presos 

que terão seus direitos reduzidos, massacrados e esmagados, talvez, nem culpados 

sejam, restando então demonstrada a importância de discutir esta lei. 

Dito isso, cabe trazer à reflexão citação do exímio doutrinador Luigi Ferrajoli: 
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Se, realmente, a finalidade a ser alcançada contra a repetição de 
futuros delitos for somente aquela da máxima segurança social, tal fato, 
por si só, servirá para legitimar, aprioristicamente, os meios máximos, 
ou seja, as penas mais severas, inclusive aquela de morte, bem como 
os procedimentos mais anti-garantistas, compreendidas a tortura e as 
medidas policiais mais pervasivas e não liberais (FERRAJOLI, 2010, p. 
243). 

 

É inegável que a Lei nº 13.964/2019 trouxe avanços para o direito criminal 

brasileiro, especialmente no que diz respeito ao processo penal. Acordo de não 

persecução penal e juiz de garantias são exemplos da modernização que a referida 

lei trouxe. Em contrapartida, aumento da pena máxima e nova causa de aumento de 

pena ao crime de roubo são exemplos nítidos do retrocesso que a mesma lei trouxe 

para o ordenamento jurídico penal. A nova lei, sancionada ao final do ano anterior, 

consolida ainda mais a ideia do direito penal máximo, tão criticada por Luigi Ferrajoli. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado o exposto, resta demonstrada a importância de uma análise do contexto 

histórico do Direito, especialmente do Direito Penal, na construção do sistema 

carcerário brasileiro atual. A motivação da criação do Direito Penal é informação 

essencial para compreender o Direito Penal atual. Também a origem dos 

estabelecimentos carcerários deve ser estudada. O objetivo pelo qual foram criados, 

bem como a situação atual dos presídios demonstra o quanto o Estado tem sido 

ineficaz diante da situação em que os presos se encontram no país.  

O sistema prisional brasileiro corresponde a um depósito humano, onde 

pessoas são esquecidas pelo Estado em situação de extremo desrespeito, expostas 

a todos os tipos de doenças e violências. Essa situação representa uma afronta a 

direitos fundamentais, principalmente ao princípio da dignidade humana. 

A dignidade humana é – ou ao menos deveria ser – o princípio norteador do 

Direito brasileiro. Contudo, esse encontra-se escondido em meio ao descaso do poder 

público em relação aos presos do país. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao aumento da criminalidade no país, ao 

mesmo tempo que ocorre o aumento do número de leis editadas. Os dados apontados 

nesta pesquisa demonstraram a ineficácia da produção legislativa frente à 

criminalidade. Se, ao editar normas penais, o objetivo do legislador era diminuir a 
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criminalidade, então o legislador falhou, uma vez que a prática delituosa aumentou. 

No entanto, se o objetivo do legislador era prender pessoas, neste caso, o legislador 

obteve o sucesso almejado. O número de pessoas em situação de encarceramento é 

alarmante.  

Mesmo diante deste corolário, surge uma lei que pretende solucionar o 

problema da criminalidade no Brasil. A Lei nº 13.964/2019 tem como base a 

desumanização do cumprimento, a elevação e o cumprimento antecipado das penas, 

entre outras medidas que objetivam dificultar a soltura e facilitar a prisão de sujeitos 

acusados da prática de um delito. 

A aprovação da referida lei apenas contribuirá para o aumento da população 

carcerária brasileira, sem que diminuam os índices de criminalidade do país. 

Consequentemente, as violações a direitos humanos também ampliar-se-ão, 

considerando que é justamente nos presídios que tais violações ocorrem com grande 

intensidade. 
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