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Resumo: No presente artigo serão analisados os parágrafos 8º e 9º do 
artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, a Lei das Organizações Criminosas, os 
quais foram introduzidos ao referido diploma legal pela Lei nº 
13.964/2019. Essas alterações promovidas pelo Pacote Anticrime 
representam uma tentativa dos legisladores brasileiros em atender ao 
anseio popular punitivista. Dessa forma, utilizando-se da aplicação da 
metodologia dedutiva, consubstanciada na doutrina, conclui-se que, o 
processo legislativo midiático e de forte cunho político existente no 
contexto em questão, acabou por produzir normas que desrespeitam 
diversos princípios constitucionais, principalmente, o da individualização 
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da pena, além de configurarem esvaziamento da finalidade desta, 
conforme planeja-se demonstrar a seguir. 

Palavras-chave: Organizações Criminosas, Direito Penal Econômico, 
Pacote Anticrime, Política Criminal, Inconstitucionalidade. 

 

Abstract: This article will analyze the paragraphs 8 and 9 of article 2 of 
Law nº 12.850/2013, the Criminal Organizations Law, which were 
introduced to the referred legal text by Law nº 13.964/2019. These 
changes, promoted by the Anticrime Package represent an attempt by 
Brazilian lawmakers to meet the popular punitive desire. Thus, using the 
the deductive methodology, embodied in the doctrine, it is concluded that 
the legislative process of a strong political nature in this context, ended up 
producing laws that violate several constitutional principles, mainly the 
individualization of penalty, in addition to deflating the purpose of the 
prison sentence, as it is planned to be demonstrated below. 

Key-words: Criminal Organizations, Economic Criminal Law, Anticrime 
Package, Criminal Policy, Unconstitutionality. 

 

Resumen: Este artículo analizará los párrafos 8 y 9 del artículo 2 de la Ley 
n° 12.850/2013, la Ley de Organizaciones Criminales, los cuales fueron 
introducidos a dicha norma por la Ley n° 13.964/2019. Estos cambios 
promovidos por la legislación Anticrimen representan un intento de los 
legisladores brasileños de satisfacer el deseo punitivo popular. Así pues, 
mediante la aplicación de la metodología deductiva, plasmada en la 
doctrina, se concluye que el proceso legislativo mediático y de fuerte 
carácter político existente en el contexto en cuestión, terminó 
produciendo normas que no respetan varios principios constitucionales, 
principalmente, la individualización de la pena, además de desnaturalizar 
su finalidad, como se planea demostrar a continuación. 

Palabras-clave: Organizaciones Criminales, Derecho Penal Económico, 
Legislación Anticrimen, Política Criminal, Inconstitucionalidad. 

 

 

 

 

Introdução 

A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, popularmente conhecida como “Pacote 
Anticrime”, alterou substancialmente a legislação penal e processual penal, 
prevendo medidas para endurecer o cumprimento das penas. 

Uma das reformas se deu na Lei nº 12.850/13, a chamada “Lei das 
Organizações Criminosas”. Nesse sentido, insta destacar a inclusão do §8º, no artigo 
2º desta lei, o qual estabeleceu que as lideranças de organizações criminosas 
armadas deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de 
segurança máxima. 

Nesse raciocínio, convém apontar que esse tipo de estabelecimento é próprio 
do regime fechado, conforme previsto no artigo 33, §1º, I, do Código Penal. Ou seja, 



Análise acerca da cassação genérica de direitos na execução penal de condenados pela Lei da 
Organizações Criminosas 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  393 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

na prática, isso significaria determinar de forma obrigatória o regime inicial fechado 
para o cumprimento de pena dos líderes de organizações criminosas. 

Ademais, outra modificação foi a inclusão do §9º, no artigo 2º, da referida lei, 
o qual vedou a progressão de regime, a obtenção de livramento condicional ou 
outros benefícios prisionais para os condenados expressamente em sentença por 
integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio desta, desde que 
haja elementos probatórios que indiquem manutenção do vínculo associativo. 

Em síntese, tratam-se de alterações com erros grosseiros legislativos, em clara 
violação ao texto constitucional, conforme será demonstrado pelo artigo. Os 
princípios da individualização da pena, da legalidade e da presunção de inocência 
foram completamente olvidados em detrimento ao anseio popular por penas mais 
rígidas. 

Os direitos e garantias, conquistados ao longo de séculos, são colocados de 
lado, em prol de uma suposta segurança, apregoada e fortemente divulgada pela 
mídia e políticos de direita conservadores. A expansão do Direito Penal é nítida em 
nossa sociedade, muito mais interessada em punir do que em ressocializar. 

Para tal estudo, será utilizado o método de análise bibliográfica, na forma 
hipotética dedutiva, a fim de abordar as consequências legais de tais mudanças no 
âmbito da execução penal dos condenados pela Lei das Organizações Criminosas. 
Esse contexto é reflexo da política criminal adotada atualmente no Brasil, marcada 
pela segregação, estigmatização e pela ausência de meios efetivos que visem a 
reincorporação do ex-presidiário ao meio social. 

 

1. Lei das Organizações Criminosas e o Pacote Anticrime 

A conceituação de organização criminosa em nosso ordenamento jurídico é feita 
atualmente pela Lei nº 12.850/2013, segundo a qual essa é a associação de quatro 
ou mais pessoas, com caráter contínuo e estável, com a finalidade de praticar 
infrações penais. Além disso, deve estar devidamente estruturada de forma 
preestabelecida, sendo caracterizada pela divisão de tarefas, visando o objetivo 
comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus 
integrantes (NUCCI, 2019, p. 17-18). 

Caracteriza-se, ainda, pela dificuldade em ser combatida, haja vista que, 
independente do objetivo da organização criminosa, em algum momento e sob certa 
medida, ela poderá contar com o apoio de servidores públicos envolvidos de 
maneira direta ou indireta com a organização (NUCCI, 2019, p. 18). 

O autor Luiz Regis Prado enfatiza que, em geral, as organizações criminosas 
são marcadas pela acumulação de capital e poderio financeiro, bem como poder 
intimidatório, estrutura de pirâmide e envolvimento com corrupção (2019, p. 583). 

No entanto, cabe ressaltar que as estruturas das organizações criminosas não 
seguem a um modelo homogêneo. Na realidade, elas variam de acordo com as suas 
particularidades, tais como as atividades que exercem, suas origens e a forma como 
são administradas. Nesse contexto, há organizações delitivas que obtém um 
patamar mais alto e mais complexo, no que tange as suas estruturas e hierarquias 
(PRADO e CASTRO, 2009, p. 5). 
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Nesse sentido, após a grande repercussão da Operação Lava Jato em todo o 
país, percebeu-se o anseio da população para que o combate à corrupção e às 
organizações criminosas ocorresse de forma mais efetiva. Assim, surgiu a Lei nº 
13.964/2019, a qual efetuou diversas mudanças na Lei nº 12.850/2013, buscando o 
enfrentamento ao crime organizado. 

Percebe-se, portanto, que no Brasil legisla-se de acordo com o anseio popular 
do momento, por meio de um processo legislativo midiático e espetacularizado. 
Criam-se em muitas das vezes, leis desmedidas, desproporcionais ao dano causado 
pelo crime e, ainda, que desrespeitam direitos e garantias consolidados 
constitucionalmente. 

 

2. Análise do artigo 2º, §§8º e 9º da Lei de Organizações Criminosas 

Entre as modificações trazidas pelo “Pacote Anticrime”, destaca-se a introdução do 
§8º e §9º ao artigo 2º, da Lei nº 12.850/13. Essas alterações são marcadas por uma 
punição mais rigorosa do crime de organização criminosa, visto que estabelecem 
uma cassação genérica de direitos na execução penal de condenados por essa lei, 
utilizando-se, ainda, de termos imprecisos e vagos. Tais mudanças padecem de 
nítida inconstitucionalidade. 

O artigo 2º, §8º, da mencionada lei, ao preceituar que as lideranças de 
organizações criminosas armadas deverão iniciar o cumprimento de pena em 
estabelecimentos penais de segurança máxima, na prática, impõem que o regime 
inicial seja o fechado. Isso, pois, esse tipo prisão é característico desse modelo, 
conforme previsto no artigo 33, §1º, I, do Código Penal. 

Nesse espeque, convém apontar que se está tratando de forma abstrata 
diversos condenados, em clara violação ao princípio da fundamentação das decisões 
e da individualização da pena. Deve-se observar as particularidades de cada caso 
concreto para apurar qual é o regime inicial adequado para cada preso. Portanto, 
vale ressaltar a necessidade de se respeitar o §2º, do artigo 33, do Código Penal, que 
dispõe acerca dos parâmetros relativos à quantidade da pena e reincidência, para 
dessa forma fixar como a pena privativa de liberdade será cumprida. 

Ademais, é imperante levar em consideração as circunstâncias judiciais 
previstas no artigo 59 do Código Penal, consoante exposto no artigo 33, §3º, desse 
mesmo diploma. O artigo 93, IX, da Constituição Federal é patente ao afirmar que 
todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Trata-
se de obrigação legal, a fim de efetivar os direitos do apenado, garantindo-lhe o 
devido processo legal. 

No histórico brasileiro, já houve tentativa semelhante a essa. O artigo 2º, §1º, 
da Lei 8.072/90, com a redação a partir de 2007, passou a estabelecer que todos os 
condenados por crimes classificados como hediondos deveriam iniciar o 
cumprimento de pena no sistema fechado. Essa imposição legal já foi declarada 
inconstitucional, de forma incidental, no julgamento do Habeas Corpus nº 
111.840/ES pelo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, decidiu-se que a 
fundamentação para fixar o regime prisional é imprescindível. 
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No entanto, vários Tribunais Estaduais brasileiros permaneceram aplicando o 
posicionamento anterior, descumprindo de forma reiterada a decisão da Excelsa 
Corte. Para mitigar essa situação, foi exarada a seguinte tese com repercussão geral: 
“é inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, da 
Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da 
condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”. 

Portanto, a partir da análise das circunstâncias da modificação legislativa 
discutida, é perceptível sua inconstitucionalidade, pelos mesmos motivos 
aplicados a Lei dos Crimes Hediondos. É questão de tempo até que o Supremo 
aplique a mesma ratio consolidada nos Tribunais Superiores, ante a necessidade 
da motivação concreta das decisões no que se refere a aplicação da pena. 

Outra problemática pertinente a esse assunto envolve a edição do texto legal 
do artigo 2º, §9º, da Lei nº 12.850/13, que veda genericamente a progressão de 
regime dos condenados pela Lei de Organização Criminosa. Trata-se de contradição 
ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
Habeas Corpus nº 82.959-7/SP e expresso na Súmula Vinculante nº 26. Esse caso 
marcou a evolução jurisprudencial da Corte, garantindo a devida aplicação do 
princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição 
Federal. 

Em 2006, quando a questão acima foi julgada, considerou-se inconstitucional 
que o condenado por crime hediondo não tivesse a possibilidade de progredir de 
regime de cumprimento de pena. Essa vedação e esse rigor foram frutos de um 
populismo penal e um sentimento de vingança social, como forma de conter a 
violência e a criminalidade. 

Diante disso, torna-se imperante apontar que esse contexto é semelhante ao 
da edição da Lei nº 13.964/19. Nesse sentido, espera-se que o desfecho seja o 
mesmo: a declaração de inconstitucionalidade. 

Os direitos e garantias dos condenados devem ser estritamente respeitados. 
Deve-se analisar cada caso concreto para a aplicação da pena. O juiz deve observar 
os parâmetros fixados no artigo 59 do Código Penal e realizar a dosimetria, fixando 
o regime inicial adequado para cada condenado. 

Nessa linha, cabe destacar que, por óbvio, o efeito vinculante das declarações 
de inconstitucionalidade não atinge o Poder Legislativo na sua função típica de 
legislar (LENZA, 2020, p. 248-249). Ou seja, há a possibilidade de se editar lei de 
forma contrária ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, bem 
como é plenamente possível que essa lei seja posteriormente declarada 
inconstitucional pela Corte Suprema, em autêntico sistema de freios e contrapesos. 

Desse modo, as alterações realizadas na Lei das Organizações Criminosas são 
formalmente viáveis. Todavia, é função do Supremo, como guardião da Constituição, 
impedir a violação de direitos e garantias constitucionais, tal como o princípio da 
individualização da pena. Os Ministros do STF não podem permitir uma 
espetacularização do direito penal e não devem ser influenciados por um populismo 
penal midiático, devendo exercer fielmente a função contramajoritária. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11269884/artigo-2-da-lei-n-8072-de-25-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11269741/par%C3%A1grafo-1-artigo-2-da-lei-n-8072-de-30-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90


Mateus Vasconcelos Costa Paladini  
Rayane de Oliveira Lucio 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  396 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

Além disso, com a reforma preconizada pelo Pacote Anticrime determinou-se 
que os líderes de organizações criminosas armadas tenham que iniciar o 
cumprimento de pena em estabelecimentos de segurança máxima, ou seja, no 
regime fechado. No entanto, em atenção ao princípio da individualização da pena, é 
dever do magistrado realizar a dosimetria para cada condenado de acordo com suas 
particularidades, fixando, assim, o regime inicial adequado para o caso concreto, 
diferente do que consta neste dispositivo legal, que o prevê de forma abstrata. 

Ademais, é flagrante a violação do princípio da legalidade quando o §9º, do 
artigo 2º da Lei nº 12.850/13 cassa genericamente direitos da execução penal com 
base na existência de elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo 
associativo à organização criminosa. Não está claro qual procedimento será adotado 
para apurar se o indivíduo permanece associado ou como se dará o contraditório e 
ampla defesa nesse contexto. 

Outro ponto a ser abordado é a evidente violação ao princípio da taxatividade 
no texto do parágrafo supramencionado. Nesse sentido, estabelece-se uma série de 
mitigações de direitos na execução penal dos “condenados expressamente em 
sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de 
organização criminosa”. Em uma interpretação literal, seria possível aplicar tal 
disposição em sentenças que ainda cabem recursos. Todavia, conforme 
entendimento exarado no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 
44 e 54, é imprescindível o trânsito em julgado da sentença condenatória para início 
de cumprimento de pena. Logo, nessa mesma lógica deve-se entender o parágrafo 
discutido. 

Além disso, são criticáveis a vagueza e a imperícia desse parágrafo quando 
dispõe acerca da vedação a obtenção de “outros benefícios prisionais”, na medida 
em que qualquer direito do preso pode ser classificado como benefício prisional, 
quais sejam, assistência educacional, banho de sol, visita do cônjuge, entre outros. 
Desse modo, percebe-se que a redação do referido dispositivo confere total 
liberdade ao magistrado para restringir direitos do condenado por integrar 
organização criminosa e carece de vícios de inconstitucionalidade. 

Destaca-se, ainda, que o crime de organização criminosa possui tipo penal 
amplo, que abrange diversas condutas. Assim, percebe-se que nele podem incorrer 
ações com diferentes graus de periculosidade e que lesem bens jurídicos distintos.  

No entanto, o §9º do artigo 2º da referida lei iguala todos os condenados por 
este crime, cassando os direitos de todos na execução penal. Dessa forma, 
cometendo injustiças e aplicando penas desproporcionais ao dano causado. 
Portanto, o indivíduo condenado por meramente integrar organização criminosa 
será punido de forma tão rigorosa quanto aquele que, além de integrar organização, 
por meio dela comete outros crimes, como por exemplo, tráfico de pessoas, drogas 
e armas. 

 

3. Esvaziamento da finalidade da pena 

Atualmente, no Brasil, consoante o disposto no art. 5º, inciso XLVII, alíneas “a” e “b”, 
são vedadas a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, e a pena de caráter 
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perpétuo. Pressupõe-se, portanto, que após o cumprimento de determinada pena o 
indivíduo retornará ao convívio social. Percebe-se, então, que além da finalidade da 
pena de retribuição e prevenção especial, encontra-se o objetivo de ressocialização, 
qual seja, permitir que o agente, após cumprida a pena, possa reinserir-se na 
sociedade. 

Tal finalidade torna-se ainda mais clara após análise do artigo 1º da Lei nº 
7.210/84, a Lei de Execução Penal, o qual dispõe que entre os objetivos da execução 
penal, encontra-se a proporcionalização de condições “para a harmônica integração 
social do condenado e do internado.” 

Para que isto ocorra, existem institutos que possibilitam que o apenado 
retorne ao convívio social de maneira progressiva, de forma que ao terminar de 
cumprir a pena, este esteja apto a integrar-se novamente à sociedade. Entre os 
referidos institutos destacam-se a progressão de regime, prevista no artigo 33 do 
Código Penal e o livramento condicional, consoante disposto no artigo 83 do 
referido diploma e seção V da Lei de Execução Penal. 

No entanto, com o advento da Lei nº 13.964/2019 e as modificações ocorridas 
na Lei nº 12.850/13, o artigo 2º, §9º possui a seguinte redação:  

§9º O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou 
por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de 
regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios 
prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo 
associativo. 

Destaca-se então que esta vedação da progressão de regime e do livramento 
condicional configura enorme perda da finalidade da pena enquanto meio de 
ressocialização do condenado. Na medida em que se retira deste a possibilidade de 
se adaptar à vida em sociedade de maneira progressiva.  

O referido dispositivo legal configura, ainda, afronta à função retributiva da 
pena, haja vista em que suprime direitos importantíssimos do preso de forma 
desmedida. No âmbito dessa discussão, cabe apontar que, por exemplo, um 
condenado por latrocínio poderá progredir de regime. No entanto, indivíduo 
condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio 
desta não poderá progredir. 

Percebe-se, pois, afronta à proporcionalidade da pena ao delito cometido 
consoante defendido por Cesare Beccaria em sua obra “Dos Delitos e Das Penas”. 
Nesse livro, o autor ressalta a necessidade de cominar e aplicar penas de maneira 
proporcional ao delito, para que estas “causem impressão mais eficaz e mais 
duradoura no espírito dos homens, e a menos tormentosa no corpo do réu” (1997, 
p. 52). 

No entanto, com as modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19 à Lei nº 
12.850/13, a pena privativa de liberdade, mais do que nunca, é esvaziada de suas 
finalidades, constituindo apenas forma de punir e fazer sofrer aquele que cometeu 
o crime, impedindo completamente sua reinserção na sociedade. 

Por fim, conforme precisa lição de Mirabete: 

A pena privativa de liberdade não ressocializa, ao contrário, estigmatiza o recluso, 
impedindo sua plena reincorporação ao meio social. A prisão não cumpre a sua função 
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ressocializadora. Serve como instrumento para a manutenção da estrutura social de 
dominação (2002, p. 24). 

 

4. Política criminal repressiva 

Em resposta ao anseio popular por condenações mais duras aos criminosos, as 
alterações feitas pelo “Pacote Anticrime”, no que se refere à execução penal do 
condenado pela Lei nº 12.850/13, em muito se assemelham às circunstâncias da 
edição da Lei nº 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos. 

Em ambos os cenários se adota uma política de encarceramento em massa 
como solução para o aumento da criminalidade. Nesse sentido, é importante 
destacar que, conforme dados do Infopen, disponibilizados pelo Ministério da 
Justiça, o número de pessoas presas em 1990 era de aproximadamente 90.000.4 

O Supremo Tribunal Federal levou dezesseis anos para declarar 
inconstitucional a vedação à progressão de regime aos condenados por crimes 
hediondos, no julgamento do Habeas Corpus nº 82.959-7/SP e expresso na Súmula 
Vinculante nº 26. Dito isso, torna-se relevante apontar que em 2006, o número de 
encarcerados já havia chegado a mais de 400.000 pessoas. 

Esse número continua aumentando, como se percebe após análise aos dados 
do Infopen de 2019, que apontam que o Brasil possui uma população prisional de 
773.151 pessoas privadas de liberdade.5 

Desse modo, com as alterações realizadas pelo Pacote Anticrime, é possível 
vislumbrar o mesmo cenário observado após a edição da Lei dos Crimes Hediondos. 
Nesse sentido, conforme pontuado pelo autor André Luís Callegari, a tendência da 
política criminal atual é contrária ao modelo garantista. Opta-se pela expansão do 
Direito Penal e de suas penas, em benefício de uma suposta segurança ao “cidadão 
de bem” (2016, p. 10) 

Aliás, cabe apontar que o próprio surgimento e desenvolvimento das 
organizações criminosas estão estritamente ligadas, entre outros fatores, ao 
encarceramento em massa realizado com a edição da Lei dos Crimes Hediondos. 

É notória a crise do sistema carcerário brasileiro, tendo o Supremo Tribunal 
Federal até mesmo reconhecido expressamente a existência de um “Estado de 
Coisas Inconstitucional”, na ADPF nº 347. Esse problema crônico só deve se agravar 
ainda mais com as alterações realizadas pelo Pacote Anticrime. 

O tempo necessário para progredir de regime aumentou de forma geral. 
Todavia, essa modificação legislativa foi ainda mais dura em relação aos condenados 
pelo crime de organização criminosa, vistos como um mal que deve ser duramente 
combatido, vedando qualquer progressão de regime. 

 

4 Disponível em: <https://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-
terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf> Acesso em: 29 out. 2020. 

5 Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-
populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados> Acesso em: 30 out. 2020. 
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Esse recrudescimento legislativo é utilizado de forma simbólica, vendido como 
solução para o problema do aumento da criminalidade e o constante estímulo ao 
medo propagado pelos meios de comunicação (SEMER, 2017, p. 78). No que Eugênio 
Raúl Zaffaroni chama de “criminologia midiática”, há a criação de uma dicotomia 
entre as pessoas decentes, os “cidadãos de bem”, e uma massa de criminosos, que 
devem ser eliminados e segregados (2012, p. 307). Essa construção estereotipada 
serve para dar base às ações estatais repressivas, geralmente contra os mais 
vulneráveis. O sistema de justiça penal é marcado em sua estrutura pela seletividade 
penal contra esses (ZAFFARONI, 1993, p. 6). 

Essa conjuntura só tende a fragilizar ainda mais a situação carcerária 
brasileira, marcada por sua superlotação e pela violação de direitos humanos 
básicos. Na visão do legislador e do povo, a pena somente exerce a função de 
retribuir o mal praticado pelo agente. 

É certo que a criminalidade organizada é um fator gerador de insegurança. 
Todavia, o estado psicológico e social que provém dela é imediatamente 
retroalimentado pela mídia e pelo poder político encarregado da repressão à 
criminalidade, para dessa forma legitimar as suas políticas (CALLEGARI, 2016, p. 
14). 

 

Considerações finais 

As modificações realizadas pelo Pacote Anticrime na Lei de Organizações 
Criminosas repetem muitos dos erros cometidos pela Lei dos Crimes Hediondos. Há 
a mesma falácia midiática e populista penal, que prega por penas mais rígidas e 
duras, para dessa forma acabar com a criminalidade. 

Desse modo, parte-se da mesma fundamentação equivocada utilizada na 
década de 1990, a qual se demonstrou falha, não atingindo seus objetivos político-
criminais. Nesse sentido, a contrario sensu, comete-se os mesmos erros e espera-se 
um resultado diferente. 

O encarceramento em massa realizado pela Lei nº 8.072/90 não só não 
cumpriu o que pretendia, como contribuiu significativamente para o surgimento e 
desenvolvimento das organizações criminosas nos presídios. Como exemplo, temos 
o Primeiro Comando da Capital (PCC), que surgiu em 1993, no Centro de 
Reabilitação Penitenciária de Taubaté, no Vale do Paraíba, prisão que concentrava 
os apenados considerados de maior periculosidade pelas autoridades públicas. 

Em síntese, pretende-se adotar política criminal repressiva contra as 
organizações criminosas na mesma linha da que contribuiu para sua origem. Nesse 
raciocínio ilógico, ainda comete as mesmas imperícias legislativas, contrariando a 
Constituição Federal de 1988. 

Como já observado, o §8º, do artigo 2º da Lei nº 12.850/13, ao preceituar que 
as lideranças de organizações criminosas armadas deverão iniciar o cumprimento 
de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, na prática, impõem que 
o regime inicial seja o fechado. O único objetivo dessa alteração legislativa é punir. 
Trata-se de clara tentativa de recrudescer ainda mais a aplicação da pena. Pretende-
se obrigar os juízes a automaticamente determinarem o início de cumprimento de 
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pena em estabelecimento de regime fechado, mesmo que não estejam presentes as 
circunstâncias para tanto. 

Não se preocupa se essa é a sanção adequada para o caso concreto, o que 
interessa é mais uma condenação e mais um preso trancafiado, como se fosse um 
mal que devesse ser segregado da sociedade. A população brasileira clama por leis 
mais severas, o que reflete na atuação do Poder Legislativo, resultando em nítida 
inconstitucionalidade. 

Esse é o mesmo contexto do §9º, do referido diploma legal, que ao vedar a 
progressão de regime e estabelecer a cassação genérica de direitos na execução 
penal dos condenados por integrarem organização criminosa, adota política 
criminal repressiva, com a exclusiva finalidade de manter o suposto “bandido” 
afastado da sociedade. O objetivo é tornar a pena mais árdua, causar sofrimento, 
como retribuição do mal praticado pelo agente. 

Em nenhum momento está se pensando na ressocialização do indivíduo. O 
texto disposto na Lei de Execução Penal, que prevê a proporcionalização de 
condições para o apenado harmonicamente ser reintegrado à coletividade, é 
completamente olvidado em detrimento de mais punição. 

Atualmente a reinserção do preso na sociedade é tarefa complicada, basta 
observar as altas taxas de reincidência para se chegar a essa conclusão. Ao invés de 
serem adotas políticas de fomento a educação e profissionalização da pessoa no 
cárcere, prefere-se esquecê-la na prisão, privando-a de inúmeros direitos 
fundamentais. 

Diante de todo o exposto, é evidente a inconstitucionalidade dos §§8º e 9º, do 
artigo 2º, da Lei de Organizações Criminosas. Esses parágrafos violam frontalmente 
a Constituição Federal, deturpando os princípios da individualização da pena, 
taxatividade, legalidade e da proporcionalidade. Tendo em vista a política criminal 
adotada, acaba-se por esvaziar ainda mais a finalidade da pena privativa de 
liberdade em prol do punitivismo estatal. 
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