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RESUMO 

A "criminalidade organizada" é uma realidade na sociedade pós- 

moderna. Seu enfrentakento vem sendo feito atrav6s do agravamento do 

aparato repressivo normativo, o que implica na RexibilizaHo dos direitos 

fundamentais - e da preservação dos direitos humanos. A presente dissertação 

tem como objetivo analisar os limites da resposta penal à "criminalidade 

organizada", tendo em vista que estão em jogo os direitos fundamentais e, por 

conseguinte, a própria sobreviv6ncia do Estado Democrático de Direito, pelo 

que desenvolve os seguintes aspectos: Inicialmente, delimita o conteúdo 

semhntico atribuível ao crime, criminologia e a expressão "criminalidade ., 

organizada". Explora conceitos do crime de "lavagem" de dinheiro, tanto no 

I 

I 
âmbito nacional como no internacional, segundo opiniao de autores diversos. 

Analisa, tambem, o tratamento desse tipo de crime em Portugal, Espanha, 

I 
ColGmbia, Itália e Brasil. Cita legislaçóes específicas de cada um desses 

*I 

países, traçando um estudo histbrico-comparativo das mesmas. Em seguida, 

com o auxílio dos estudos criminológicos, analisa o Direito Penal enquanto 

1 meio de solução para o problema criminal e traça o atual perfil dessa forma de 
l 

I controle social. Por último, focaliza a realidade brasileira, a partir da legislação 

de reaÇ8o à "criminalidade organizada" (leis no. 9.034/95 e 10.217/01). Conclui 

que 6 preciso preservar os direitos fundamentais, bem como os princípios 

b65ico5 do Direito Penal e buscar outras soluçbes que propdrcionem maior 

girau de eficácia no controle da "crianalidade organizada", com a 

modernizag80 das leis que tratam desse tipo de crime. 



ABSTRACT 

Organized crime is ever present in post-modern societies. Fighting it has 

led to a worsening of the juridical system. This means that the enforcement of 

the fundamental rights of citizens has become more flexible and of the 

preservation of the human rights, as it will be seen in elapsing of this work. The 

present dissertation has an objective analyzes the limits of the criminal law 

response to organized crime, taking into account that the basic rights are being 

threatened and, therefore, the very survival of the lawful democratic state is at 

risk, for that develops the following aspects: Initially it delimits the attributable 

semantic content to the crime, criminology and the expression "organized 

crime". It explores concepts of the crime of money "wash" so much in the 

national ambit as in the international, second severa1 authors' opinion. It 

analyzes also the treatment of that crime type in Portugal, Spain, Colombia, 

Italy and Brazil. It mentions specific legislations of each one of those countries 

tracing a historical-comparative study of the same ones. Soon after with the aid 

of the criminologic studies it analyzes the Penal Right while middle of solution 

for the criminal problem and it traces the current profile in that way of social 

control. Last it focalizes the Brazilian reality to evaluate the degree of 

effectiveness of the fundamental rights in our juridical ordenance, starting from 

the reaction legislation to the "organized crime" (law n. 9.034195 and 

10.217/01). It concludes that it is necessary to preserve the fundamental rights 

as well as the basic beginnings of the Penal Right and to seek for other 

solutions that provide larger degree of effectiveness in the controi 0f the 

"organized crime" with the modernization of the laws that treat of that crime 
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O crime organizado é um dos maiores problemas da sociedade atual, 

tomando uma dimensão jamais imaginada. Isto ocorreu devido a 

intemacionalização das relações da economia, dos meios de comunicação, das 

finanças e ao avanço tecnolbgico em geral. 

Através da Lei 9.034195 o governo teve a intenção de tomar mais 

rigorosas as penalidades para quem participa do crime organizado, por6m 

det6m inúmeras questóes inovadoras e pol&micas, sob o prisma vigente. 

Muito se tem discutido sobre o problema da criminalidade no Brasil e 

especialmente no Rio de Janeiro, diante do recrudescimento e visibilidade do 

crime organizado, fruto de rn sistema económico que tem gerado a injustiça 

social. VBrias soluções sao apresentades, a l g u m  com grande eshrdalhaço 

nos meios de comunica@o, como se h~uvesse Uma S O ~ U Ç ~ O  miraculo~a que 

varresse anos e -de equ i~cos  histbricos. Outras, tidas como mais sérias, 

geralmente terminam isoladas pela falta de esforços conjuntos e a 

descontinuidade comum em mudanças de governo. 

Exalta-se a necessidade de alteração na legislação penal que lhe 

imprima maior rigor, mas esquece-se de import8ncia de um programa sério 

que combata a fome, a aus&ncia de educação bhsica e enfrente o problema da 

natalidade irresponsavel. Uma simples mudança da lei nao altera a realidade 

dos fatos. Neste momento de reformas constitucionais, a maior parte das 

propostas é casuistica, podendo, com seus resultados de curto prazo, iludir e 

desvíar a atenção dos grandes problemas ainda não alcançados. 



E indispensável a estrutura&o dos 6rgãos incumbidos da segurança 

pública, da policia ao Poder Judiciário. Afirma-se que a introdução no sistema, 

em 1941, do inquéritb policial - uma herança do império português e surgido 

sob inspiração da Inquisição - não vem funcionando a contento. 

De fato, na prática o sistema não é eficaz porque as provas orais 

colhidas no inquérito pela autoridade policial dificilmente são confirmadas em 

juizo, sob alegação de que houve arbitrariedade ou manipulação. Isso exige a 

repetição dos procedimentos, desperdiçando absurdamente o dinheiro público, 

gerando a lentidão e, conseqüentemente, a impunidade. 

Neste novo milênio a atividade criminosa assume uma nova 

característica em termos de organização administrativa interna e, pior, de 

lesividade enorme e lucratividade altissima, sendo esta Última o combustível 

principal a movimentar essa nova modalidade criminosa. 

Com efeito, até bem pouco tempo, ao menos em termos de Brasil, os 

órgãos públicos responsáveis pelo efetivo combate 6 atividade criminosa 

trabalhavam com uma clientela facilmente identificável, ou seja, assaltantes, 

estelionatários, homicidas, entre outros, porque atuavam sozinhos ou em 

bandos ou quadrilhas isolados, com interesses próprios a limitados a 

manutenção do bando ou quadrilha. 

Note-se que ainda não buscavam, os criminosos, sequer maquiar a sua 

atividade, podendo-se afirmar que aqueles, até mesmo, possuíam orgulho de 

ostentar o status de criminosos e, ainda, quanto maior a fama de perigosos 

mais satisfação sentiam. 



Nos dias atuais, por outro lado, os criminosos mais perigosos e nocivos 

a sociedade escondem-se sob o manto da insuspeiçáo. Sao pessoas que 

possuem imagem respeitada perante a comunidade, utilizam de neg6cios 

legais, denominados "empresas de fachadan, para a efetiva lavagem do 

dinheiro proveniente do crime e, mais, utilizam-se de terceiros para que atuem 

diretamente na atividade delitiva, assumindo a responsabilidade perante a 

Justiça se algo der errado, restando intocável o verdadeiro criminoso e sua 

atividade. Ainda, o criminoso de que ora tratamos é pessoa que possui boa 

instrução, geralmente possui nível superior, tem empregados especializados 

nas áreas de informática, contabilidade, eletrbnica e outras necessárias ao bom 

desempenho de sua atividade, como ainda possui grande poder de penetração 

e mando junto a órgãos e agentes estatais, o que garante ainda mais o . 
sucesso de seus "negócios", bem como se mantém fora do alcance da ação da 

Justiça. 

O crime organizado já foi exclusivamente um problema interno de muitos 

paises. Mas, nas últimas décadas, os sindicatos do crime ampliaram 

geograficamente as suas ligações, ultrapassando fronteiras e desconsiderando 

os estados nacionais. 

O que ocorreu, em grande parte, foram às facilidades criadas pela 

maior circulação de mercadorias e serviços entre os paises, decorrentes da 

globalização dos mercados. 

As redes do crime organizado utilizam a dissimulação, a corrupção, à 

chantagem e as ameaças para conseguirem proteção para as suas atividades 

criminosas e continuarem operando livremente. 



A atuação dos grupos de crime organizado transnacional tem sido 

facilitada pela falta de cooperação e de coordenação de ações entre os paises, 

e, com alguma frequbncia, por falta de coordenação entre os órgaos nacionais 

de repressão. 

O conjunto das leis internacionais é excessivamente compartimentado e 

não dispõe de mecanismos comuns para extraditar criminosos ou recuperar 

ativos financeiros e bens que as organizações criminosas transferem para fora 

do país de origem, em busca de locais onde encontrem proteção com base em 

sigilo fiscal e bancário. 

A detecção e a neutralização desses grupos tornam-se muito difíceis 

tendo em vista que os mesmos procuram dar um arcabouço de legalidade a 

sua atuação, utilizando-se de empresas legais e de grandes corporações 

financeiras. 

A complexidade da situação cresce quando o aparato do Estado é 

contaminado, envolvendo partidos políticos, poderes e serviços de inteligência. 

Hoje, o crime organizado é uma atividade transnacional, com ligações 

com o terrorismo internacional, provendo-lhe apoio logístico e financeiro por 

intermédio da estrutura empresarial desenvolvida por organizações criminosas, 

e constituindo-se em uma ameaça à estabilidade política e econdmica de 

diversos países. 

Diante de tal quadro e frente a tão especializada criminalidade, é preciso 

que o Estado abandone os antigos conceitos de crime e criminoso, passando a 

adotar uma postura mais agressiva, especializada e ágil para frear essa nova 

ordem criminosa, isto sob pena de tal inovação corroer as próprias bases do 



Estado, como ocorre em países como a Colômbia, onde a guerrilha 

(patrocinada pelo narcotráfico) ameaça a qualquer momento dominar o país 

inteiro, e como o Afeganistão, dominado por milícias que são responsáveis pela 

produção (bem como garantem o escoamento) de quase toda a heroina 

consumida no mundo inteiro. 

Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) intitulada "[ndice de 

Segurança Pessoal e da Propriedade - Indicadores de Crime e Viol&nciaU 

comprova que quase a metade das ações penais que chegam a juizo (sem 

mencionar os casos que não são sequer registrados) não é acolhida ou resulta, 

geralmente, em absolvição por insuficiência ou ilicitude das provas. A solução 

para esse grave problema deveria passar pela criação dos juizados de 

instrução criminal, a semelhança do que ocorre em quase todos os paises 

desenvolvidos, como a França, a Itália e os EUA. 

A proposta é simples. A apuração do crime e a formação da culpa se 

processam perante um magistrado, contando com a participaçáo do MinistBrio 

Público e do advogado de defesa. Assim, se acaba com o inquérito policial e 

suas perniciosas implicações, como as alegações de violências e corrupção em 

delegacias. Haverá plantões judiciais e, ocorrendo o delito, tudo será 

encaminhado ao juiz instrutor para a tramitação processual. 

Essa proposta já foi apresentada pelo jurista e estadista Vicente Rao. 

Segundo ele, "retira-se da polícia apenas a função que não 6 sua, de interrogar 

o acusado, tomar o depoimento das testemunhas, enfim colher pmvas de valor 

legar'. Ainda de acordo com Rao, "mas consen/a-se-lhe, porem, a função 

investigadora, que lhe é inerente, posta em harmonia e legalizada pela co- 



participação do juiz, sem o que os ksultados das diligências n8o podem, nem 

devem, ter valor probatório. " 

A pesquisa "O Perfil do Magistrado Brasileiro", diagnóstico da Justiça 

desenvolvido pela Associação dos Magistrados Brasileiros e o Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, datada de 1996, entrevistou os 

juízes brasileiros e concluiu que cerca de 60% deles são favoráveis à criação 

do Juizado de Instrução e a esmagadora maioria é contra o inquérito policial. 

No tocante às infraçbes penais de menor potencial ofensivo (ex: delitos 

de trânsito, contravenções, crimes com penas detentivas até dois anos), a 

Constituição prevê a criação dos juizados especiais criminais, de maneira que 

os juizados de instrução poderiam cuidar efetivamente das grandes causas 

que, na riaioria das vezes, resultam em impunidade, por vários fatores (ex: 

insuficiência ou insegurança da prova da culpa). 

O enorme desejo popular de acesso à Justiça não se resume às causas 

cíveis, mas envolve também as criminais. Ou se constrói uma Justiça 

democrática, com direitos iguais para todos - princípio que, na Itália, ensejou a 

Operação Mãos Limpas - ou, mais uma vez, trilharemos o caminho inverso dos 

fatos históricos. 

Mediante a atuação globalizada do crime organizado, verifica-se dentre 

outros problemas graves resultantes da atuação de facçdes criminosas do 

crime organizado, a necessidade de se considerar a afronta aos direitos 

humanos estatuídos a nível mundial e como base precipua na dignidade do 

homem, aos direitos inerentes a pessoa e a salvaguarda dos direitos 



individuais para a existência do ser humano em sociedade, bem como 

para assegurar sua existência e preservação. 

Há de se considerar que o criminoso também é detentor desses 

mesmos direitos inalienáveis que compõe OS direitos humanos. Esses mesmos 

direitos que a atuação do criminoso está colocando em perigo iminente de se 

extinguir ou se transformar em nova era de escravidão; agora globalizada. 

Além de comprometer toda a estrutura jurídica nacional e internacional. 

Neste trabalho de pesquisa, estaremos delineando o perfil do crime 

organizado no Brasil, sendo que iniciaremos, no capitulo 1, com a conceituação 

de crime e crime organizado, um breve histórico a respeito, as modalidades de 

crime, contravenção e análise do conceito de crime. 

No capítulo 2, serão abordados os tipos e organizaçao do crime 

organizado e suas ramificaçaes e influências, bem como o que se tem feito ao 

seu combate. Busca-se, também, os conceitos de crime organizado e faz-se 

um breve estudo sobre lei penal em branco, além de apresentar a realidade 

brasileira. 

No capítulo 3, apresentaremos o crime organizado e sua ligação com a 

"lavagem" de dinheiro. Neste capítulo, em tópico especifico, também se tratará 

do processo de "lavagem" de dinheiro em Portugal, Espanha, Col6mbia, Itália e 

Brasil, demonstrando-se a importância de regulamentação da Lei e de uma 

política criminal especial. 

No capitulo 4, abordaremos a necessidade de um maior empenho do 

Estado, seu envolvimento e a atividade policial em face da Lei de Combate ao 

Crime Organizado (Lei no. 9.034/95), enfocando também alguns aspectos da 



nova lei (10.217/01), que alterou alguns artigos da lei anterior, bem como os 

dispositivos que se tem utilizado para a diminuição do crime organizado, tais 

como; quebra de sigilo bancário, adoção da delação premiada, escuta 

telefbnica, além de leis que reprimam o crime. 

No capítulo 5, explanaremos sobre o Combate e Punição Uniforme, 

como medidas necessárias a repressão do crime organizado, sem que haja 

violação A Constituição. Serão, também, apresentadas propostas de atuação 

ministerial. 

No capítulo 6, procurou-se fazer um breve estudo sobre os Direitos 

Humanos, como tema de suma importância nos dias atuais, devido abranger 

acordos internacionais que auxiliam a repressão ao crime e garantia da 

liberdade,individual do cidadão, buscando impedir a atuação das ramificações 

desses grupos criminosos. 

Finalmente, no capítulo 7, faz-se uma relação entre os Direitos Humanos 

e o Crime Organizado, tratando da preservação dos direitos humanos em 

casos de crime organizado. 

Buscou-se, com essa modesta dissertação, apresentar os aspectos mais 

relevantes envolvidos ao crime organizado sem, contudo, a intenção de esgotar 

o tema, mas, melhor compreender um tema tão atual, dando nossa pequena 

parcela de contribuição para a construção de uma sociedade melhor. 



1. O CRIME 

Neste capítulo, abordar-se-á os conceitos de Crime e Criminologia, 

efetuando-se um estudo da perspectiva histórica das Escolas Penais à partir da 

Escola Clássica, finalizando com uma análise sobre o conceito de crime. 

I I CONCEITO E HIST~RICO 

O conceito de comportamento normal e de comportamento delituoso 

varia segundo a cultura de cada país, tornando-se evidente que não se pode 

formular uma definição teórica imutável de crime. 

Para a ciência do direito, crime é um fato antijurídico, tipificado como tal 

na lei, que prescreve uma pena para quem violar o preceito da lei. Sob o 

ângulo ontológico, 8 a ação ou omissão, imputável a uma pessoa, lesiva e 

perigosa a interesse penalmente protegido em lei. 

Conforme Marchi de Queiroz "o crime, ou delito, comporta tn§s 

conceitos: material, legal e formal. "' 

O conceito mais clássico de crime, de acordo com Carrara, trata-se de 

uma "infração da lei do Estado, promulgada para proteger a segurança dos 

cidadãos, resultante de um ato externo do homem, positivo ou negativo, 

Carlos Alberto Marchi de Queiroz, Minimanual de Direito Penal, p. 57. 



moralmente imputável e politicamente danoso ". Todavia, predomina o 

entendimento de que o crime pode ser definido formalmente? 

O conceito legal de crime é dado pela Lei de Intmdução ao Código 

Penal. Diz o artigo 'i0 do Decreto-Lei no 3.914, de 1941, verbis: 

Considera-se crime a infraçao que a lei comina pena de reclus8o ou 

de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente 

com a pena de multa. 

Leciona Carlos Alberto Marchi de Queiroz, que: 

Segundo a doutrina dominante, crime 6 o fato típico e antijurídico. 

Entretanto, para que a pena sejam a final, aplicada, necessário se 

torna que o fato reprovAvel seja, também, culpável.3 

Os elementos constitutivos ou essenciais do crime são a tipicidade e a 

antijuricidade, ou seja, para que exista um crime, e conseqüente punição do 

sujeito ativo, necessário se torna a ocorrência desses dois fatores. Na falta de 

algum deles, inexistirá infração penal, como no caso de homicídio praticado em 

legítima defesa em que, apesar da existência do fato típico, morte, a conclusão 

do agente é inteiramente jurídica, uma vez que uma lei natural a autoriza. 

No Brasil, à semelhança de outros países, o principio da reserva legal 

orienta o direito penal. Segundo ele, não há crime sem lei anterior que o defina, 

assim como não há pena sem prévia cominação legal. 

A criminologia é a ciência que estuda os fenômenos e as causas da 

criminalidade, a personalidade do criminoso, sua conduta delituosa e o modo 

de ressocializá-10. Diferentemente do direito penal, a criminologia volta-se não 

2 

3 
Manoel Pedro Pimentel, O crime e &?,pena na atualidade, p. 8. 
Minimanual de Direlto Penal, p. 58. 



para o enquadramento do crime, mas para sua explicaç40. O direito penal 

contemporâneo e a criminologia mantêm estreitas relações, observando-se a 

influência cada vez' maior desta, na medida que as legislaçdes penais 

aprofundam seu interesse pelo infrator. 

Gianpaolo Poggio Smanio faz uma retrospectiva no estudo da 

Criminologia, apontando a Escola Clássica, como a que deu origem à esta 

Ciência: 

Entre os estudiosos que debateram diretamente o problema criminal, 

encontram-se Feuerbach, Bentham, Rossi, Camra, destacando-se 

Beccaria (...) que sintetiza o pensamento liberal sobre o crime e as 

leis pena i~ .~  

A teoria moderna sobre a correlação entre crime e pena originou-se dos 

trabalhos. de Cesare Beccaria, criminologista italiano que, em sua obra Dei 

deliffi e delle pene (1764; Dos delitos e das penas), criticou duramente os 

sistemas penais de sua época, que concediam tratamento distinto ao culpado, 

segundo a classe social a que pertencesse. Em conseqüência, Beccaria prop6s 

um direito penal baseado em princípios como os de que a justiça penal deve 

ser pública e as provas claras e racionais, eliminando-se a tortura; todos os 

cidadãos devem ser iguais perante a lei penal; o critério para medir a gravidade 

dos delitos tem que ser o dano social produzido por cada indivíduo, sem se 

considerar critérios morais como o pecado, ou a posição social da Pessoa 

ofendida; é necessário haver uma rigorosa proporcionalidade entre os delitos e 

as penas; deve-se abolir a pena de morte por ser injusta, desnecesshria e de 

pequena eficácia. 

Criminoiogia e Juizado Especial Criminal, p. 15. 



O conceito de crime evoluiu ao longo da hist6ria. A princípio, 

considerava-se crime toda ação contrária aos costumes, crenças e tradições, 

mesmo que não estivesse definida em lei. A punição era vista como uma forma 

de vingança exercida por algum membro da família ou do clã do ofendido, 

passando depois a ser privativa da autoridade tribal, uma vez que a vingança 

privada conduzia à destruição da solidariedade grupal. As penas, muito 

severas no começo - morte ou banimento - passaram a ser proporcionais & 

ofensa, com a criação da chamada pena de talião (olho por olho, dente por 

dente). 

Durante milênios, confundiu-se o direito de punir com a vingança, 

justificando a tortura e as penas bárbaras, aceitas até mesmo pela igreja 

medieval. Só no século XVIII, graças a Beccaria, passou a prevalecer o 

conceito de que o fundamento do direito de punir baseava-se na necessidade 

social de proteger o grupo contra o criminoso. 

Conforme Gianpaolo Poggio Smanio, a escola Deconne do Iluminismo, 

c60 corrente filosófica que reforrnulou o pensamento da humanidade do século 

XVIII, fundamentou-se na crença de que lei deve assegurar e resguardar tais 

direitos. 

As leis que tratavam sobre a matéria criminal deveriam prevenir os 

abusos das autoridades, com base na legitimidade do direito de punir no 

contrato social - a tutela de direito de terceiros. As penas tinham como 

finalidade a prevenção geral, considerando-se inúteis todas as penas que não 

tivessem o objetivo de impedir violações futuras do ordenamento j~r id ico.~ 

Gianpaolo Poggio Smanio, op. cit., p. 16. 



Ensina Gianpaolo Poggio smanio que, na Teoria Iluminista, o crime 6 

um ato praticado movido pela busca do prazer, e, "portanto, o c h e  é praticado 

tendo em vista o prazer do agente praticante, as penas devem ser previstas de 

forma a anular os proveitos do crime."6 

Como as práticas da Escola Clássica não apresentaram resultados 

positivos, no sentido de se diminuir a criminalidade, mas, ao contrário, 

aumentando-a, além de registrar altas de reincidência, surge então uma nova 

Escola, com várias mudanças - A Escola Positiva. 

O objeto principal dos estudos criminológicos passa então a ser o 

delinquente e as causas do crime, e não mais o sistema legal. 

Assim, em 1876, surge Cesare Lombroso, com sua obra "L'uomo 

delinquente", trazendo as bases da chamada criminologia científica. 

O positivismo tinha como ideia fundamental o determinismo, a rejeição 

do livre-arbítrio e de seus pressupostos metafísicos, que passam a orientar a 

criminologia. 

Neste aspecto, complementa Gíanpaolo Poggio Smanio que: 

As mudanças são o mote dos estudiosos de então, como Ferri e 

Gardfalo, saindo exclusivamente do campo tedrico das deduçbes 

lógicas, passando par ao m6todo experimental, como em todas as 

ciencias da 6poca. que privilegiavam o estudo dos fatos.' 

Os três grandes teóricos do Positivismo italiano - Lombroso, Ferri e 

Garófalo, saem do metodo das deduções Iógicas, para o campo.experimenta1, 

6 Gianpaolo Poggio Smanio, op. cit., p. 16. 
' Gianpaolo Poggio Smanio, op. cit., p. 16. 



dando maior valor ao estudo dos fatos, pertinente as ciências da época. 

Lombroso acreditava no valor antropológico, Ferri preferia as 

condicionantes sociológicas e Garófalo valorizava o elemento psicol6gico. 

As teorias do psiquiatra e criminalista italiano Lombroso, hoje 

desacreditadas, levaram a um enfoque menos legalista e mais científico da 

criminalidade. 

Para Lombroso, anomalias hereditárias, neurológicas ou psíquicas 

desempenham papel preponderante na formação da personalidade do 

delinquente. De acordo com essas idéias, formulou a teoria do "criminoso 

nato", segundo a qual os criminosos poderias ser identificados por 

determinados traços físicos. 

Leciona Gianpaolo Poggio Smanio, que: 

A tese central da teoria lombrosiana 6 o atavismo: o criminoso 

atávico, reconhecível por sua aparéncia externa, corresponderia a um 

homem inferior, menos civilizado que seus companheiros.' 

As teorias criminológicas de Lombroso alcançaram repercussão notável 

em alguns setores científicos, ao mesmo tempo em que eram muito atacadas 

em outros, e afinal se comprovaram basicamente errôneas. Ao considerar os 

delinquentes como doentes, porém, contribuíram para difundir a preocupação 

com um tratamento mais humanitário aos condenados. 

A sociologia criminal, apontada como criação de Enrico Ferri, considera 

a delinquência como conseqüência de fatores antropológicos e sociais. O 

Gianpaolo Poggio Smanio, op. cit., p. 17 



objeto último das leis penais seria, portanto, prevenir a criminalidade e não 

somente castigá-la. 

Enrico Ferri publicou a tese sobre L'imputabilitá umana e /a negazione 

de1 libem arbítrio (1 879; A imputabilidade humana e a negação do livre arbítrio). 

Ao negar o livre arbítrio e sua conseqüência e a responsabilidade moral. Fem 

deslocou o problema do crime para o estudo do criminoso. Definiu crime como 

fenômeno originado por fatores antropológicos e sociais, donde ser injusto 

considerar o delinquente como o Único responsável. Em 1881 publicou 

Sociologia Criminale, em que aplica a filosofia positivista ao campo da 

criminologia. 

Em 1921 publicou o Pmgetto di codice penale italiano, que influenciou 

sensivelmehte a legislação penal brasileira. 

Arremata Gianpaolo Poggio Smanio, que: 

Embora Ferri reconhecesse a idéia do criminoso nato. ressaltava as 

condições da vida em sociedade como causadoras da personalidade 

criminosa. Preconizava as medidas preventivas penais. a pena 

indeterminada e a indenizaçâo à vftima como medida de fndole 

penal.' 

Garófalo defendia a "Teoria do delito natural", com uma visão 

psicológica de ausência de sentimentos basicos e universais como incentivo e 

força para o crime. 

Enquanto a Escola Positiva se desenvolvia, formava-se a Sociologia 

Criminal, cujas idéias, em muitos pontos, chocava-se com as teorias 

fundamentadas no pensamento de Lombroso. 

Gianpaolo Poggio Smanio, op. cit, p. 17. 



O crime era visto como um fenômeno coletivo, sujeito às leis do 

determinismo sociológico previsível, apontando a culpa a uma sociedade que 

fomentava o criminoso, sendo dela apenas um instrumento. 

Neste aspecto os fatores sociológicos seriam os causadores da 

delinquência. Fatores como miséria, ambiente moral, educação e família 

seriam os fatores sociológicos que determinariam OS comportamentos sociais, 

inclusive o crime. 

A partir dos estudos de Durkheim e Marx, que introduziram o conceito 

da antinomia conflito-consenso e suas consequ6ncias sociais. 

realçando as atitudes consideradas criminosas, foram formados os 

fundamentos da teoria so~iológica.'~ 

tmile Durkheim, fundador da sociologia, combinou a pesquisa empirica 

com a teoria sociológica. Sua contribuição tomou-se ponto de partida do estudo 

de fenômenos sociológicos como a natureza das relações de trabalho, os 

aspectos sociais do suicídio e as religiões primitivas. 

A abordagem com que Durkheim debruçou-se sobre a sociologia se 

anuncia nas obras De Ia division du travail social (1 893: Da divisdo do trabalho 

social) e Les Règles de Ia méthode sociologique (1895; As mgras do metodo 

sociológico). Na primeira, analisa o problema da ordem num sistema social de 

individualismo econômico. Na segunda, define fato social e esquematiza a 

trama metodológica com que estudou os fenomenos sociais. 

O fato social é experimentado pelo indivíduo como uma realidade 

independente que ele não criou e não pode rejeitar, como as regras morais, 

leis, costumes, rituais e praticas burocráticas oficiais, entre outras. Partindo da 

Gianpaolo Poggio Smanio, op. cit., p. 17. 





anômico, origindrio, por parte do suicida, da crença de que todo um mundo 

social, com seus valores, normas e regras, desmorona-se em tomo de si; e o 

altruísta, por lealdade a uma causa." 

1.2. O CRIME NO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

A respeito do conceito criminológico, ensina Gianpaolo Poggio Smanio: 

(...) a criminologia jB nao pode ter seu campo de alcance reduzido. Já 

não 6 mera utiiiição de metodos e análises do que diz respeito ao 

crime e ao criminoso. O processo histdrico-evolutivo alargou seu 

campo de atuaçao, que vai ate as mais relevantes questbes de 

política criminal, desde a formação de estratbgias de prevenção e 

ressociaiiição, demarcando áreas de criminaiika@o e 

descriminalizaçáo. ate a análise dos chamados meios de reaçáo da 

sociedade. Estuda o processo de elaboraçao e de violação das leis. 

bem como o processo de reação 8 violação das leis.'' 

Continua Smanio, explicando que o fenômeno crime atinge outras áreas. 

como os modelos de atuação das instancias de controle e reação sociais e 

indaga seus efeitos, propondo formas para a sua atuação. 

No Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva, encontramos as seguintes 

definições: 

Crime. Derivado do latim crimen (acusação, queixa, agravo, injúria), 

em acepçáo vulgar, significa toda ação cometida com dolo, ou 

infração contrária aos costumes, à moral e 8 lei, que é igualmente 

punida, ou que 6 reprovada pela consciencia (...). Distingue-se de 
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contravenç60, indicando-se esta a violagâo da lei ou falta de 

observancia de seus dispositivos, que se pune como meio de defesa 

das inst i tups mantidas.I3 

No Brasil, as infrações penais dividem-se em contravençaes e crimes. 

Não há, na realidade, diferença de natureza entre ambos, residindo a distinção 

apenas na espécie de sanção cominada. O crime é punido com a pena de 

reclusão ou detenção, cumulativa ou alternativa ii pena de multa. A 

contravenção leva à pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa 

ou cumulativamente. A distinção entre as penas privativas da liberdade (prisão 

simples, detenção e reclusão) é mera questão de regime penitencibrio, cujo 

rigor aumenta da prisão simples para a detenção e a reclusão. 

O crime chama-se doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu 

o risco de produzi-lo; culposo, quando o resultado decorre de imprudQncia, 

negligência ou imperícia. Crime preterdoloso 8 aquele em que a ação causa 

um resultado mais grave do que o pretendido pelo agente. 

Na definição do Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva: 

Crime Doloso. E o crime voluntário, isto é, aquele em que o agente 

teve a intenção maldosa de produzir o resultado ou assumiu o risco 

de produzi-lo.I4 

l3 VocabulBrlo Juridlco, p. 232. 
l4 VocabulBrio Jurídico, p. 232. 



Diz-se consumado o crime que reúne todos os elementos contidos em 

sua definição legal; tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma o 

delito por circunstânci8s alheias a vontade do agente. A tentativa, entretanto, 

não se pune se o crime é impossível, isto é, não pode ser consumado por 

ineficácia absoluta do meio empregado ou por impropriedade do objeto. 

Segundo a forma de execução, os crimes podem ser comissivos ou 

omissivos, conforme sejam praticados mediante ação ou inação ou, ainda, 

comissivos por omissão, quando o agente pratica o delito abstendo-se, 

consciente e voluntariamente, de intervir para evitá-lo. Conforme a atividade do 

agente, os crimes são simples ou complexos, caso correspondam a um só fato 

ou a fusão de mais de um tipo legal de infração. 

Crimes instantâneos são os que se completam em um só momento, sem 

continuidade temporal. Crimes permanentes são os que causam uma situação 

danosa ou perigosa que se prolonga no tempo. Crimes instantâneos de efeitos 

permanentes são os crimes em que a permanência dos efeitos não depende do 

agente: caracterizam-se pela índole duradoura de suas conseqü6ncias. 

Chama-se continuado o crime resultante de sucessivas infrações da mesma 

espécie, interligadas por um único motivo. Nos crimes habituais, por sua vez, a 

reiteração de certa ação constitui o delito. 

Sobre crime continuo, encontramos as seguintes definições: 

Crime contínuo. Assim se diz do crime que não se realiza 

instantaneamente, anotando-se de execução prolongada, sem 

qualquer interrupção. Não se confunde com crime continuado, pois 

que neste há a pluralidade de açbes, enquanto no crime continuo o 

fato criminoso ou ilícito é um sb. Sua execução é que se dilata ou se 

prolonga, persistindo, assim, o agente em estado de delinquencia ou 



em prolongada e' sucessiva violação d lei penal E o caso do 

~ e ~ ~ e s t r o . ' ~  

Prosseguindo, d-efinindo-se crime continuado: 

Crime continuado. Assim se diz do crime que, embora consistente em 

mais de uma açâo ou omissão, se mostra resultante de uma s6 

intençáo, e tendente a violação de um mesmo direito. Mas. para que 

se diga continuado, faz-se mister que a outra açâo ou omissão, pelas 

condições de tempo, lugar e maneira de execução, impliquem na 

prática de mais de um crime da mesma especie. Assim. crimes 

espaçados, contra pessoas diferentes. ou causados por fatos 

diferentes e com resultados outros, não se aglutinam para formação 

do crime continuado.18 

Relativamente uns aos outros, os crimes são sucessivos ou conexos 

quando se sucedem, resultando de mais de uma ação ou omissão e 

constituindo o que se chama concurso material, ou dependem ou se explicam 

uns pelos outros. Nesse caso, podem ser considerados principais e acessc5riosl 

como o furto e a recepção, respectivamente, porque o segundo pressupee a 

prática do primeiro. 

Na definição de crime conexo, temos: 

Crime conexo. Assim se diz o crime que, por um laço material ou 

moral, se liga a outro crime. E, entre eles, se formam tão estreitas 

dependéncias, que se toma necessário examiná-los em conjunto, em 

consequéncia do que devem do que devem ser processados e 

julgados ao mesmo tempo." 

Com relaçao ao agente que o comete, o crime é individual, bilateral ou 

coletivo, conforme seja praticado por uma só pessoa ou, necessariamente, por 

duas, como no adultério, ou por várias, como no caso de fomaç%o de 

15 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 232. 
l8 Ibid., p. 232. 
17 Ibid., p. 232. 





Crimes comuns são os que lesam bens jurídicos do cidadão, da família 

ou da sociedade, enquanto os políticos atacam a segurança interna ou externa 

do estado ou a sua própria personalidade. A criminalidade pode, no entanto, 

ser excluída quando o fato é praticado em estado de necessidade, legitima 

defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. A 

punibilidade que decorre da prática da infração pode ser excepcionalmente 

condicionada, excluída ou extinta. Praticada a infração consistente em instigar, 

induzir ou auxiliar alguém a suicidar-se, ela somerite seri! punível se o suicídio 

se consumar ou, da tentativa do suicídio, resultar lesão corporal de natureza 

grave, ficando a punibilidade condicionada ao resultado. 

A punibilidade pode tambem ser excluída, como nos crimes contra o 

patrimanio, quando os sujeitos ativo e passivo são, reciprocamente, pai e filho 

ou marido e mulher. Há, por outro lado, a possibilidade de exclusão da 

punibilidade, não em tese, mas como faculdade judicial (perdão judicial). 

Finalmente, mesmo não excluída, a punibilidade pode ser extinta em 

razão de qualquer das causas previstas no código penal, como, por exemplo, 

pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, retroatividade da lei que 

não mais considera o fato como criminoso, renúncia do direito de queixa ou 

perdão aceito nos crimes de ação privada, pela reabilitação, pela retratação do 

agente nos casos em que a lei admite, pelo casamento do agente com a vítima 

em certos crimes contra os costumes, pelo ressarcimento dos danos no 

peculato culposo e, ainda, em algumas hipóteses previstas em leis especiais. 



1.3.1. OS CRIMES EM ESPÉCIE 

O &digo penal brasileiro classifica as diversas figuras delituosas nele 

previstas segundo o critério da crescente generalização do bem ou interesse 

jurídico que a lei pretende proteger. Os crimes são agrupados a partir dos que 

afetam mais diretamente o indivíduo até aqueles em que a principal vítima 4 a 

própria administração pública. Além dessas infrações penais, outras há de 

especial importância, como a lei das contravenções penais e a que versa sobre 

os crimes hediondos. 

A parte especial do Código Penal de 1940, que prev6 os crimes comuns, 

desdobra-se em 11 títulos, referentes à proteção penal da pessoa, patrimbnio, 

propriedade imaterial, organização do trabalho, sentimento religioso e respeito 

aos mortos, costumes, família, incolumidade pública, paz pública, fé pública e 

administração pública. 

I .3.1.1. Crimes contra a pessoa. 

São os delitos que mais diretamente ferem a pessoa humana, 

atingindo-a em sua vida, integridade física, honra ou liberdade. Os crimes 

contra a vida são: 

1) homicídio doloso, comportando uma forma qualificada, se 

ocorre por motivo torpe ou fútil, mediante paga ou 

recompensa ou com emprego de veneno, fogo, explosivo, 



asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou mediante 

traição, emboscada e dissimulação ou recurso que dificulte ou 

torne ímpossível a defesa da vítima; 

2) o homicídio culposo; 

3) o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; 

4) o infanticídio e o abortamento, provocado pela própria 

gestante ou por terceiro. 

São crimes de lesão corporal simples ou grave, conforme as 

conseqüências, não apenas os que afetam a inteireza anatdmica da pessoa 

mas também os que prejudicam a normalidade fisiológica ou psíquica do 

organismo humano. É, ainda, crime contra a pessoa a participação em rixa, 

salvo se para separar os contendores. Também o são, capitulados sob o titulo 

de periclitação da vida e da saúde, os crimes de perigo de conthgio venere0 ou 

de moléstia grave; o de exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo 

direto e iminente; o de abandono de incapaz ou de recém-nascido; o de 

omissão de socorro; e o de maus-tratos. 

Protege-se a honra pessoal considerando-se crime a calúnia, a 

difamação ou a injúria. Afetam a liberdade pessoal OS crimes de 

constrangimento ilegal, de ameaça, de sequestro, chrcere privado, bem como 

os de divulgação de segredo e violação de domicílio, de correspondgncia ou de 

sigilo profissional. 



1.3.1.2. Crimes contra o pattim~nio 

Entre os crimes contra o patrimdnio incluem-se o furto e suas 

formas qualificadas, se ocorre destruição, abuso de confiança, fraude, 

escalada, destreza, emprego de chave falsa ou concurso de duas ou mais 

pessoas. Se ocorre grave ameaça ou violência contra a coisa ou pessoa, 

caracteriza-se a subtração como roubo; e, como extorsão, o uso dos mesmos 

processos para obter vantagem indevida. São também crimes patrimoniais a 

usurpação, o dano intencional da propriedade alheia, a apropriação indébia e o 

estelionato ou obtenção de vantagem ilícita mediante fraude. O c6digo 

enumera ainda como fraude, vários outros delitos contra o patrimonio que 

utilizam como meio o engano ou embuste. Entre eles a duplicata simulada, a 

fraude no pagamento de cheque e o crime de abuso de incapazes em que o 

agente se vale, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou 

inexperiencia do menor ou da alienação ou debilidade mental de outrem. É 

crime contra o patrimdnio o de receptação no crime de furto. 

I .3.1.3. Crimes contra a propriedade imaterial 

Na moderna sociedade industrial, ocorreu uma proliferação de leis 

penais criadas para proteger a propriedade imaterial. A concepção de 

propriedade e sua natureza vêm mudando com a própria evolução do 

capitalismo e de suas instituições, passando a proteger a propriedade imaterial 

e intelectual. A violação de direito autoral, a usurpação de nome ou 

pseudonimo alheio, a violação de privilégios, invenção ou de direito de marca 



de indústria ou comércio, o uso indevido de marca de indústria ou com6rci0, o 

uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos ou de marca, em produto 

ou artigo, com falsa indicação de procedência, são alguns dos crimes contra a 

propriedade industrial. Sob a rubrica de crimes de concorrência desleal, 

enumera o código uma dúzia de praticas delituosas, cuja repressão visa a 

proteger a legítima atividade produtiva ou mercantil, livrando-a da competição 

desonesta. 

1.3.1.4. Crimes contra a oganização do trabalho. 

São considerados crimes, não só para assegurar direitos e 

legítimos interesses particulares como também para a proteção da prbpria 
I 

ordem econômica: os atentados contra a liberdade de trabalho, de contrato de 

trabalho ou de associação profissional, a paralisação do trabalho, seguida de 

violência ou perturbação da ordem, ou quando aquele é de interesse coletivo, a 

invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, a sabotagem, a 

frustração de direito e o aliciamento de trabalhadores, para emigração ou para 

o fim de levá-los a outro local de território nacional. 

1.3.1 .S. Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos 

mortos. 

Assim são considerados o ultraje a culto e o impedimento ou 

perturbação de cerimônias religiosas ou funerárias. Na mesma categoria se 

enfileirarp a violação de sepultura e a destruição, subtração, ocultação ou 



vilipêndio de cadáver. O bem protegido com a cominação de penas a tais fatos 

não diz respeito aos mortos, mas à reverência que os vivos tributam a eles. 

1.3.1.6. Crimes contra os costumes 

Por costumes se entende o comportamento sexual aprovado pela 

moral comum e compatível com os interesses da sociedade. Punem-se, pois, o 

estupro, o atentado ao pudor, a posse sexual mediante fraude, a sedução, a 

corrupção de menores e o rapto. Se da violência empregada na prática de tais 

crimes resulta lesão corporal grave, surgem formas qualificadas. A viol9ncia se 

presume se a vítima não é maior de 14 anos, se é alienada ou débil mental e o 

agente conhecia essa circunstância, ou se não pode, por qualquer motivo, 

oferecer resistência. São também contra os costumes os crimes de lenoclnio e 

tráfico de mulheres ou o favorecimento da prostituigo; o crime de rufianismo e 

o ultraje público ao pudor, por meio de atos, objetos ou escritos obscenos. 

1.3.1.7. Crimes contra a família 

A bigamia, o adultério, bem como a simulação de casamento e 

outras infrações a ele relativas; os crimes contra o estado de filiação ou contra 

a assistência familiar, tais como o abandono material ou intelectual, quando se 

trate de filho em idade escolar e, ainda, os crimes contra o pátrio poder, a tutela 

ou a curatela, como o induzimento à fuga de menor ou a subtração de 

incapazes são todos considerados delitos contra a instituição da família. 



1.3.1.8. Crimes contra a incolumidade pública 

subdividem-se em três classes os crimes contra a incolumidade 

pública: 

I) crimes de perigo comum (incéndio, explosão, inundação, 

desabamento ou desmoronamento e outros); 

2) crimes contra a segurança dos meios de comunicação e 

transporte e outros serviços públicos (perigo de desastre 

ferroviário, arremesso de projbtil, interrupç80 ou perturbação 

de serviço telegráfico ou telefonico, entre outros); e 

3) crimes contra a saúde pública (epidemia, omissão de 

notificação da doença, invólucro ou recipiente com falsa 

identificação, exercicio ilegal da medicina etc). 

I .3. I .9. Crimes contra a paz pública 

A incitação ao crime, a apologia do crime ou criminoso e a 

associação em quadrilha ou bando são os delitos contra a paz pública. 

I .3.1.10. Crimes contra a fe pública 

A moeda falsa, a falsificação de papéis públicos e documentos, a 

falsidade ideológica ou material de atestados ou certidões e seu uso são, entre 

outras fraudes, catalogadas como crimes contra a fé pública. 



1.3.1 .I I. Crimes contra a administraç80 pública 

Enumera,' por Último, o código penal os delitos contra a própria 

atividade estatal, dividindo-os em três grupos: os praticados por funcionários, 

os praticados por particulares e os que afetarn diretamente a administração da 

justiça. Entre os primeiros: o peculato, a concussão, o excesso de exação, a 

corrupção passiva, a prevaricação, a condescendência criminosa, a advocacia 

administrativa, a violência arbitrária e o abandono da função. Entre os 

segundos: a usurpação da função pública, a resistência, a desobediência, o 

desacato, a exploração de prestígio, a corrupção ativa, o contrabando e o 

descaminho. Contra a administração da justiça são, entre outros, os crimes de 

denunciação caluniosa, auto-acusação falsa, falso testemunho, facilitação de 

fuga, evasio mediante violência, arrebatamento de preso e o patrocínio infiel 

pelo advogado, bem como o patrocínio simultâneo ou sucessivo de partes 

contrárias. 

Dirigir perigosamente, explorar a caridade, vadiar, participar de 

associações secretas e explorar o jogo do bicho são alguns exemplos de 

contravenção. 

Pela lei brasileira, contravenção e a violação consciente e voluntária de 

preceito legal ou de direito de outrem, por ação ou omissão, que pode ser 

punida alternativa ou cumulativamente com penas de prisão simples e multa. 





Sobre a diferença entre crime e contravenção penal, ensina Olavo de 

Oliveira Neto: 

~a ausência de critério legal e doutrinário (...) devemos adotar uma 

diferença prática, outrora erigida em norma pelo art. l0 do Dec.-lei 

3.914, de 9.12.41 (LICP), que seguindo a distinção quantitativa 

'considera crime a infração penal a que a lei comina pena de reclus8o 

ou detençao, quer isoladamente, quer altemativa ou cumulativamente 

com a pena de multa: contravenção, a infração penal a que a lei 

comina, isoladamente, pena de prisáo simples ou multa, ou ambas, 

altemativa ou cumu~ativarnente.~~ 

A Lei das Contravenções Penais, assim como o CP e alguns outros 

estatutos, antes de definir as condutas que tipificam as contravenções, estatui 

as condutas que tipificam as contravenções, estatui regras gerais aplicáveis a 

todos os delitos que dizem respeito. Assim, existe uma divisão entre as normas 

que são aplic6veis a todas as contravençoes e aquelas que simplesmente as 

definem, o que implica numa parte geral e numa parte especial, segundo a 

natureza da norma. 

A parte geral engloba do aR l0 ao art. 17, enquanto a parte especial, 

que define as condutas puníveis, está nos artigos de números 18 ate 70. 

1.5. ANALISE DO CONCEITO DE CRIME 

A conceituaçao jurídica do crime e ponto culminante e, ao mesmo 

tempo. um dos mais controversos e desconcertantes da moderna doutrina 

penal. 

20 Olavo de Oliveira Neto, Comentários à Lei de Contravenções Penais, p. 17. 



Inicialmente, na doutrina penal brasileira, adotou-se um conceito formal 

do delito, no qual o crime seria toda a conduta humana que infringisse a lei 

penal. Neste conceito; verificava-se o fato do individuo transgredir a lei penal 

apenas, sem que qualquer outro fator fosse analisado. 

Posteriormente, adotou-se uma definição material de crime, cujo 

nascimento foi atribuído a IHERING. Passou-se a definir o crime como sendo o 

fato oriundo de uma conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem 

jurídico protegido pela lei. 

Por último, chegamos ao conceito dogmatico ou juridico de crime, 

apelidado por muitos de "analíticoJJ. Sua origem remonta ao ano de 1006, 

oriunda da doutrina alemã de Beling, através de sua obra: "Die Lehm vom 

Ven5mchehW ("A Teoria do Crime"), que culminou em 1930 com sua segunda 

obra "Die Lehre vom Tatbestand" ("A Teoria do Tipo'?. 

O crime, portanto, passou a ser definido como: - Crime é toda a ação ou 

omissão, típica, antijuridica e culpável. 

Este conceito decompõe a figura do crime em elementos constitutivos 

que seriam individualmente analisados. Entretanto, resta afirmar, que o crime 6 

um ato uno e indivisível. 

O fato dos elementos constitutivos do crime, serem analisados 

individualmente. não descaracterizam o ato criminoso que criou, alterou ou 

produziu efeitos no mundo juridico (fato-crime), mas, unicamente facilitam a 

tarefa de averiguar a conduta humana criminosa, para uma justa aplicação da 

reprimenda. 



Revendo seus elementos: 

a) Ação ou omissão: Significa que o crime sempre é praticado através 

de uma conduta positiva (ação), comissiva. Ou, através de uma 

conduta negativa (omissão). É o não fazer. A inércia. Tanto é 

criminoso o fato do marginal esfaquear uma pessoa até matá-la 

(ação), como o fato de uma mãe, por preguiça ou comodidade, não 

retirar de cima da mesa de sua casa (omissão) o veneno para matar 

baratas, que foi posteriormente ingerido pelo seu filho de três anos, 

provocando-lhe a morte, enquanto aquela, assistia sua novela 

preferida. 

Dentro destas condutas positivas (ação) e negativas (omissão) 

pertencentes a estrutura do crime, não vamos olvidar os crimes 

comissivos por omissão, ou seja, aqueles que são praticados através 

de urna conduta negativa (omissão), mas que produz um resultado 

positivo (um fato visado e desejado pelo agente). É o cl8ssico 

exemplo da mãe, que desejando matar seu prbprio filho de tenra 

idade, deixa de amamentá-lo, com a finalidade de matá-lo de fome. 

b) Típica: Significa que a açáo ou omissão praticada pelo sujeito, deve 

ser tipificada. Isto é, descrita em lei como delito. A conduta praticada 

deve se ajustar a descrição do crime criado pelo legislador e previsto 

em lei. Pois, pode a conduta não ser crime, e, não sendo crime, 

denomina-se: conduta atípica (não punida, tendo em vista que não 

existe um dispositivo penal que a incrimine). 

Mas, cumpre lembrar, que urna conduta atipica como crime, pode ser 



tipificada como contravenção penal. Não se pode confundir de modo 

algum, crime com contravenção penal. Esta 8 menos grave que o 

delito (ou crime) e possui legislaç80 própria (Decreto-lei n.' 3.688/41), 

com tipificação e características próprias. 

c) Antijurídica: Significa que a conduta positiva ou negativa, além de 

típica, deve ser antijurídica, contrária ao direito. E a oposição ou 

contrariedade entre o fato e o direito. Será antijuridica a conduta que 

não encontrar urna causa que venha a justificá-la. Nas palavras de 

Damásio de Jesus: 

A conduta descrita em norma penal incriminadora será ilícita ou 

antijuridica quando não for expressamente declarada licita. Assim, o 

conceito de ilicitude de um fato tipico 6 encontrado por exclusão: 6 

antijuridico quando não declarado lícito por causas de exclusão da 

antijuridicidade (CP, art. 23, ou normas permissivas encontradas em 

sua parte especial ou em leis espe~iais).~' 

Desta forma, urna pessoa pode ser morta, e se constatar, a título de 

exemplificação, que: 

1°) Ela foi morta injustificadamente. Portanto foi vítima de um 

homicídio (art. 121 CP). 

2O) Ela foi morta justificadamente, porque estava de posse de uma 

pistola carregada e prestes a matar seu desafeto, quando foi morto 

por este, que agiu em legítima defesa (art. 23, 11 do CP), uma 

excludente de ilicitude (antijuridicidade). 

3O) Ela foi morta justificadamente, porque mesmo não estando 

21 Damásio E. de Jesus, Direito Penal - Parte Geral, p. 72. 



amado, ele havia ameaçado de morte seu desafeto, que, por erro 

plenamente justificado pelas circunstâncias, sup6s que na realidade 

estivesse armado, vindo a matá-lo. Tendo, desta forma, agido em 

legítima defesa putativa (urna excludente de culpabilidade, art. 20, 

parágrafo 1'). 

Em vista de tais esclarecimentos, existem algumas divergbcias 

quanto, por exemplo; de que o crime ci um fato jurídico voluntário que 

se divide em ato lícito e ato ilícito (praticado de acordo com o direito 

o ato é licito; contrariamente ao direito será ilícito), porém, o crime 

não pode ser um ato licito. 

Quando a agressão física contra urna pessoa 6 praticada, 

poderemos ter a morte ou a ofensa à integridade física deste 

indivíduo, ocorrendo então um crime de homicídio (art.121 CP); ou 

um crime de lesão corporal (art. 129 CP). Mas, se a agressão foi 

praticada, estando o agente acobertado por uma das excludentes de 

ilicitude previstas pelo artigo 23 do C6digo Penal (estado de 

necessidade: legítima defesa: estrito cumprimento do dever legal ou 

exercício regular de direito) deixa de existir crime. O referido 

dispositivo legal é bem claro: "Não há crime quando O agente pratica 

o fato: 1) em estado de necessidade: (...)", assim sendo, houve uma 

agressão que resultou em morte ou lesão corporal em uma pessoa, 

porem, nãio houve crime. 

Além do mais, o crime não pode ser considerado como um "fato 

jurídico", o crime nada mais é do que um ato (criminoso) que provoca 



um fato jurídico que vem a alterar: criar ou extinguir direitos. O lato, 

ou situação existente após a pratica do crime e a conseqi.i&ncia do 

ato criminoso. Ex: o ato de agredir violentamente algu6m resulta no 

fato dela possuir hematomas, que caracterizam o crime de lesão 

corporal. Assim, o crime é a ação, que resultou naquele hematoma 

produzido (um fato). 

d) culpável: a culpabilidade é o elemento subjetivo do autor do crime. E 

aquilo que se passa na mente daquela pessoa que praticou um 

delito. 

Ela poderia ter desejado um resultado criminoso qualquer (agiu com 

dolo direto): ele poderia ter assumido o risco de produzir um 

tesultado criminoso (agiu com dolo indireto eventual); ou, não 

desejava aquele resultado criminoso, mas deu causa a ele por 

imprudgncia, negligencia ou imperícia (agiu com culpa). 

A culpabilidade, portanto, é a culpa em sentido amplo, que abrange o 

dolo (artigo 18, inciso 1 ; CP); e a culpa em sentido estrito (artigo 18, 

inciso II; CP). 

Por outro lado, ela resulta ainda, da união de três elementos: 

imputabilidade, consci&ncia efetiva da antijuridicidade e exigibilidade 

de conduta conforme ao Direito. Ou seja: deve O autor do delito ser 

imputável: ter conhecimento ou possibilidade de conhecimento da 

antijuridicidade de sua conduta: e ter condições de, no momento da 

prática daquele ato criminoso, ter agido de modo diverso do qual 

agiu. 



Em vista disto, é oportunò lembrar de que existem excludentes de 

culpabilidade previstas pelo Código Penal que determinam que o 

agente não deve ser punido, mesmo sendo a sua conduta (ativa ou 

positiva), típica e antijurídica. 

Neste caso, o legislador empregou expressões como: "é isento de 

pena" (artigos 26, caput; e 28, parágrafo l0 do CP); ou de forma 

indireta: "só 4 pun\vel o autor da C O ~ Ç ~ O  ou da ordem1 dando a 

entender que o autor do fato não é punível (art. 22 do CP). Entre 

estas excludentes de culpabilidade, encontramos como destaque, a 

menoridade (art. 27 CP). 

Estes seriam, então, os elementos integrantes do conceito jurídico, 

dogmático 'ou analítico de crime, defendidos pela doutrina prevalente. 

Entretanto, existem autores que não aceitam esta definição. Enquanto 

alguns pretendem retirar um dos seus elementos, outros, desejam acrescentar 

novos elementos. 

Damásio Evangelista de Jesus sustenta que a culpabilidade não 8 

elemento ou requisito do crime. Ela somente funciona como pressuposto da 

pena; e que o juizo de reprovabilidade não incidiria sobre o fato, mas sim sobre 

o sujeito. Não se tratando de fato culpável, mas de sujeito culpável. 

Culpabilidade seria um juizo de reprovação que recairia sobre o sujeito que 

praticou o delito, desta forma, a culpabilidade seria uma condição de imposição 

de pena. 

Alguns autores, influenciados pela doutrina italiana de Battaglini, 

defendem a inclusão da punibilidade no conceito do crime. 



Acreditamos que a pena a ser aplicada ao autor do crime, uma vez 

condenado. É uma conseqüência do crime, e não parte integrante do crime. 

Face a todas as considerações acima, podemos concluir que o conceito 

de crime ainda está em evolução. Sob nosso ponto de vista, o atual conceito 

adotado pela doutrina prevalente não perdurará por muito tempo. Logo, o crime 

como "ação ou omiss80, típica, antijuridica e culpável", passará por algumas 

modificações e "reformas", ali& como tudo em nossas vidas. 



2. CRIME ORGANIZADO 

Nos últimos anos, tem sido comum o contato do cidadão comum com o 

crime organizado, que se dá atravbs da imprensa em geral. 

Desde o início dos anos 80, com um período de grande recessão 

econômica e conseqüente aumento dos índices de desemprego da população, 

cresceu a economia informal (vendedores de sinal, camelos, biscateiros, 

guardadores de automóveis) e no setor mais subterrâneo, porque ilegal, desta 

economia desenvolveu-se ainda mais rapidamente o trslfico de drogas, feito à 

luz do dia em vários pontos da cidade, em especial em favelas e bairros 

pobres. Ao*mesmo tempo, o salário mínimo atingia seu ponto mais baixo desde 

a sua instauração no governo de ~ a r ~ a s . ~ ~  

Todavia, já avaliava Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, o quão enraizado em nossa cultura estava a violência. Veja-se, 

tambbm, a interpretação da obra machadiana feita por Roberto Schwarz: 

(...) não e de se descartar que a violdncia polltica daquela recente 

quadra de nossa história acrescentou fortes temperos ao caldeirão da 

violdncia e criminalidade que nossa sociedade cozinha há longos 

anos. Temos, assim, um extenso histórico de violencia (flsica, 

econt3micaI social, moral, psicológica e ate religiosa) e violentados 
23 

que consequentemente sao violentos. 

Prosseguindo, salienta Alba Zaluar que: 

22 Cf. Alba Zaluar, A maquina e a revolp, p. 19. 
23 Roberto Schwarz. O sentido histórico da crueldade, in: Novos Estudos1 Cebrae, no 
17.1987, SP. 



O período de transição foi marcado pelas notícias de grandes 

escândalos e de corrupção no governo. Ao mesmo tempo, 

aumentaram as notícias sobre a violencia e as altas taxas de 

criminalidade nas áreas pobres da cidade. As classes sociais 

desfavorecidas eram apresentadas como destinadas, pela pobreza, a 

praticar direta ou indiretamente a criminalidade tlpica das áreas em 

que vivem.24 

Segundo a autora, disso resultou que as práticas policiais, que 

confundem trabalhadores e marginais ou pequenos criminosos foram 

reforçadas e as classes trabalhadoras tomaram a posição das classes 

perigosas, onde estariam os criminosos permanentes e os eventuais. Nas 

favelas cariocas tambem uma suposta aliança entre os bandidos e 0s 

trabalhadores, em que os primeiros tomariam o lugar de "lideresn e at8 mesmo 

de "governo" dos segundos, passou a ser tida como uma realidade. 

Buscando um entendimento sobre a formação dos grupos criminosos, 

Alba Zaluar apura que: 

Por detrás dessas informações apressadas e preconceituosas, 

encontra-se a teoria da marginalidade, desenvohrida por cientistas 

sociais latino-americanos desde a década de 60 e que explicava o 

comportamento atrasado, irracional ou tradicional das classes 

trabalhadoras, bem como a suposta passividade, em termos de sua 

marginalidade social e econdmica. Por extensao, essa marginalidade 

passa a ser a explicação seja para a inclinação ao tipo mais comum 

de crime cometido por pessoas pobres, seja para uma suposta 

aliança entre trabalhadores e bandidos. Do ponto de vista da direita, 

esta aliança é tomada como prova de que 'o meio social sem moral' 

da favela ou da pobreza toma os pobres indignos de confiança, 

perigosos e potencialmente criminosos, necessitando sempre de 

políticas dissuasórias para reprimir suas inclinaçbes para o crime. Do 

ponto de vista de esquerda, esta aliança é 'santa' porque a 

24 Alba Zaluar, op. cjt., p. 19. 



organização social'adequada para os pobres, abandonados pelo 

Estado e marginalizados ewndmica, social e cu~turalmente.~~ 

Porém, a citada autora efetuou pesquisas de campo num conjunto 

habitacional da CEHAB, no Rio de Janeiro, nos períodos de 1980-1983 e 1986- 

1987, obtendo um resultado diferente quanto a relação entre trabalhadores e 

"bandidos" (os traficantes e seus comandados). Tendo entrevistado diversos 

grupos de pessoas, envolvidos ou não com o mundo do crime, quanto a 

opinião dos mesmos sobre a policia e a justiça, ou seja, as instituições 

encarregadas de combater o crime. 

Para a maioria dos trabalhadores entrevistados, os crimes menos 

condenáveis moralmente são os que se justificam pela "necessidaden ou pela 

pobreza, mas estes abrangem apenas os relativos a roubos eventuais de casas 

comerciais e não levam a pessoa a enriquecer. O ladrão que age 

individualmente, que não usa arma de fogo, que continua pobre e 8 por isso 

chamado de "caixa baixa", é o que menos sobre a condenação moral dos 

moradores do local. É o Único crime que, a seus olhos, parece estar, de fato, 

correlacionado com a pobreza. Mas o envolvimento progressivo do crime, a 

escolha da carreira criminosa cuja marca é, entre eles, o uso da arma de fogo à 

cintura, não se explica exclusivamente pela pobreza. Apenas três dos bandidos 

entrevistados insistiram no tema da sociedade injusta para justificar seus atos. 

Os outros, embora mencionassem a "necessidaden como ponto de partida, 

apontavam também a dinâmica própria do mundo do crime e as atrações que 

exerce em termos de um cálculo racional (se o crime compensa ou não) ou em 

termos de valores de masculinidade que seriam alcançados na atividade 

25 Alba Zaluar, A m0qulna e a irvolta, p. 20. 



criminosa. Além da ambição de "ganhar muiton, a vontade de "encher o bolso 

de dinheiro", do desejo de "ganhar fácil", ou seja, ficar rico.= 

Acrescenta a autora, que as diferenciações entre bandidos, feitas por 

estes e pelos trabalhadores, podem ser organizadas logicamente em tomo de 

várias oposições presentes para ambos, e que podem servir de eixo para 

diferenciar o quadrilheiro socialmente identificado como bandido dos outros 

pequenos e eventuais criminosos, ou seja: a) individual x quadrilheiro; b) 

eventual x permanente; c) desarmado x armado; d) desorganizado x 

Outras oposições dessa 16gica classificatória aplicam-se também aos 

membros das quadrilhas, diferenciando entre os chefes e os que obedecem ao 

seu comanuo, entre os que enriquecem como donos de bocade-fumo e os que 

trabalham para o chefe como vendedor quase que por salbrio em espbcie, 

assim classificados: a) teleguiado x cabeça; b) não-proprietário x proprietário; 

C) caixa baixa x caixa alta.28 

Entende-se que há patrões e empregados no crime organizado e foi o 

tráfico de drogas que permitiu o aparecimento desse novo tipo de organização 

criminosa, com a conseqüente diversificação interna de suas atividades. 

Assim sendo, conclui a autora que, não há como falar de identificação, 

de associação entre bandidos e trabalhadores, de apoio e até mesmo de 

heroização dos bandidos em tais locais sem uma qualificação de que bandido 

Cf. Alba Zaluar, op. cit., pp. 20-21. 
27 Alba Zaluar, op. cit., p. 21. 
** Ibidem. 



se tem em mente, seja em termos 'de dessa lógica classificat6ria, seja em 

termos das relações entre eles. A categoria bandido é usada pelos 

trabalhadores apenas -para designar os que usam arma na cintura e são 

criminosos permanentes, o que 6 apresentado como caracteristicas externas 

desses personagens. Entre os envolvidos no mundo do crime ("bandidos") 

corresponde uma identidade social construída em tomo de característica 

pessoal e interna, marcada pela disposição para matar? 

A aliança entre trabalhadores e bandidos se faz em torno da defesa da 

vizinhança, ou seja, o território vigiado pela quadrilha é vigiado contra os 

bandidos de outras vizinhanças, contra os ladrões eventuais e pivetes que 

possam atacar o trabalhador e sua família. Caso respeite essas regras de 

convivência com o trabalhador, o bandido 6 considerado um "bom bandidon, um . 
"protetor", embora não seja considerado um herói. 

Além disto, um trabalhador provocado por uma pessoa de fora pode 

encontrar, no bandido, aquele que vai revidar por ele ou que lhe empresta a 

arma para que ele mesmo revide. Se ajudado dessa forma, o trabalhador pode 

terminar envolvido na guerra e no crime - 8 uma faca de dois gumes. 

De acordo com a pesquisa mencionada, os bandidos são considerados 

pelos trabalhadores como muito violentos e, ao mesmo tempo, "covardes", pois 

precisam da arma para se impor sobre outra pessoa e subjugd-Ia, enquanto os 

trabalhadores buscam o diblogo. 

Outro fator interessante abordado é a questiio dos trabalhadores 

considerarem os bandidos como moralmente inferiores por procurarem o 

29 Alba Zaluar, op. cit., p. 22. 



"dinheiro fácil", não gostarem de trabalhar e adquirem o vicio de obter o 

dinheiro facilmente. Os próprios bandidos compartilham dessa opinião e se 

referiam ao "vicio", ao-"costume", ao "hSibiton de encher os bolsos rápida e 

faci~mente.~' 

Um dos delinquentes entrevistados, de 22 anos, que morava com pai 

e mae trabalhadores, assim definiu o crime: I . . .  6 um pouco de 

revolta. c querer tambbm ter dinheiro, andar bonito com uma 

mulher ... 6 como um vlcio, começa, est6 se dando bem, n8o quer 
r 31 largar mais ... . 

0 s  trabalhadores pobres consideram-se moralmente superiores, tanto 

aos bandidos quanto dos ricos, por terem de trabalhar, colocando tanto os ricos 

como os bandidos em correntes próximas, por desprezarem o trabalho ou 

gostarem de dinheiro obtido facilmente. Por sua vez, para os bandidos, "o 

trabalhador que se submete a uma árdua atividade por salário baixo é um 

"otário", alguem a quem falta esperteza e algudm que não se veste nem 

>i 1.32 
consome como os ricos, os "bacanas . 

A quadrilha é considerada como um dos centros de reprodução da 

criminalidade - do ensino das técnicas, da transmissão de valores e das 

estórias de seus personagens, do reconhecimento de papéis e grandes feitos, 

da intemalização das regras de convívio, opondo-se à família por representar a 

cultura de rua. 

Para os trabalhadores, a quadrilha é uma agência de socialização de 

seus filhos que compete coma família e que encaminha os jovens para a 

30 Alba Zaluar, op. cit., p. 24. 
31 Alba Zaluar, op. cit., p. 25. 
32 Alba Zaluar, op. cit., p. 25. 



violência e a morte prematura. Para os bandidos, a quadrilha C, uma "escola do 

crime", um aprendizado do vicio, uma engrenagem da qual não se consegue 

sair. Todos os entrevistados se referiram aos crimes cometidos porque os 

"colegas chamamn, porque "se misturan, porque "vê outros fazer", porque "se 

acostuma", porque "só vê lance de tóxico e tiro". 

A quadrilha cumpre uma função de agencia de socialização sem 

precedentes, pois é nela que os jovens iniciandos podem passar por um riiual 

em que provam a sua audácia ou disposiç80 para matar, desafiam o medo da 

morte e da prisão, enfrentam o perigo maior que as pessoas dessa classe 

social podem enfrentar. 

Numa subcultura criminosa que marca o espaço exclusivo da 

masculinidade - o campo de guerra - o uso da arma de fogo, o 

primeiro assalto, a primeira morte s8o como rituais de passagem que 

marcam a entrada do menino no mundo dos homens. De fato, essa 

criminalidade demarca também os limites de uma cultura viril 

exclusiva, sem matizes, sem a dialbtica do feminino como 

contraponto. É um sistema simbólico criado sob o signo da 

masculinidade apenas.33 

Na relação entre bandidos e trabalhadores, cada um "cuida de sua vidan, 

não havendo interferência entre ambos. 

Assim sendo, segundo avaliação da autora da pesquisa, não se pode 

falar em "governo" dos bandidos nos bairros pobres ou favelas, a não ser na 

questão de que, em alguns locais e em algumas bpocas, a função de governo 

que exercem é de oferecer relativa segurança aos moradores de sua área, 

livrando-os dos ataques de bandidos de outras e punindo os que, entre eles, 

33 Alba Zaluar, op. cit., p. 27. 



cometem excessos, mas isso não 'garante que transgressaes, tais como 

estupros e pequenos roubos não ocorram. 

O tráfico de drogas pode ser comparado a uma atividade empresarial 

altamente lucrativa, moderna e baseada numa ideologia individualista. É uma 

criminalidade que participa ao mesmo tempo do setor informal da economia, 

por não obedecer as regras e injunções do setor formal, nem tampouco as leis 

trabalhistas do pais, e do setor formal porque se organiza como uma empresa, 

embora ilegal. A linguagem empresarial dos traficantes e seus comandados 6 

simultaneamente empresarial e militar. Por exemplo: "Lucros", "movimento do 

dia", "porcentagem", "livro de caixa", "compra e venda" etc. A hierarquia do 

poder, entretanto, é feita segundo uma concepção militar: o "traficanten, o 

"gerente", o "vapor", que correspondem aos "cabeças fortes", sendo o primeiro 

o "chefe, o "cabeça", o "homem"; e aos "comandados", que correspondem aos 

"teleguiados" ou "cabeças fracas", que tem o posto de "avióezinhos" no 

empreendimento. 

A quadrilha se origina em torno de um traficante, que é quem leva o 

tóxico para o local e 6 o dono da mercadoria. ele quem tem o capital inicial, 

as armas e o poder sobre a "bocade-fumo", que ele conseguiu "na guerran, 

demarcando sua área, conquistando o território de sua "boca". Se é 

considerado líder por ter "cabeça forte", só mant6m o poder pela força violenta, 

matando ou expulsando do local os que resistem à sua ordem. Para se tornar 

chefe da quadrilha, é preciso matar o chefe anterior, mostrar que tem coragem 

e disposição para matar. É assim que conquista o respeito dos liderados e o 

medo de todos, bandidos e trabalhadores. Mas, se ele é o lider de seus 

comparsas na quadrilha, ele 6 o forte covarde para os trabalhadores. 



Observa Alba Zaluar, que: 

Isto nao lhe retira completamente, porem, as qualidades do herolsmo 

que conquista na eterna guerra. S6 que as funções dessa guerra n8o 

sao positivas, nem se veem os trabalhadores defendidos nela como 

'povo' ou qualquer outra identidade social mais ampla. 6 uma guerra 

que faz deles suas principais 

No entanto, o jogo de poder, a hierarquia militar e o uso constante da 

violência existente dentro da quadrilha, não são suficientes para garantir a 

força entre os chefes e seus comandados. As relaçóes de força conquistadas 

pelo uso das armas sobrepujam as relações de lealdade e de solidariedade 

entre os seus membros. Como é constante o uso da violência para manter a 

quadrilha unida, esta união e muito explosiva. Daí as guerras constantes e o 

elevado número de mortes entre os bandidos. 

AIBm disto, o prbprio empreendimento comercial do trhfico, com suas 

ramificações ilegais nacionais e internacionais, cada vez mais objeto de 

repressao policial, termina por imprimir esse estilo de comando e de d a ç b s  

de poder entre os que dele participam. Qualquer divida, qualquer compromisso 

desfeito, qualquer quebra de contrato s6 pode ser resolvida por força das 

armas, jB que um traficante n8o pode mover uma aç8o judicial ou levar um 

parceiro, que n8o cumpre os tratos, aos tribunais. 

O empreendimento do tráfico ocorre pela interseçao da 16gica comercial 

de mercado com a I6gica cultural sob o signo da masculinidade e do 

individualismo, e a lógica institucional da violencia e da força. Nesta última, 

tudo indica que o papel repressor da polfcia, e seus metodos muitas vezes 

ilegais e violentos sobre os parceiros mais pobres e mais fracos do tráfico, 

34 Alba Zaluar, op. cit., p. 30. 



tenha um efeito reprodutor sobre as práticas dos criminosos. Como essa 

repressão as vezes se estende ao conjunto dos moradores de favelas e aos 

trabalhadores pobres jovens, acaba por servir como um espelho negativo para 

estes últimos, que p6e em funcionamento um processo identificat6rioJ5 decisivo 

na escolha de uma carreira criminosa e na adoção da violência como estilo. 

Observa, ainda, a autora, o envolvimento dos traficantes com a 

sociedade, especialmente com a política: 

Na polltica, os traficantes vão se tomando um ator presente na arena, 

procurados por pollticos em perfodos pré-eleitorais, em grande 

medida pela imagem de líderes e heróis da população favelada que 

alguns jornais Ihes atribuem. Eles, é claro, aumentam suas apostas 

no jogo político e blefam sobre o domínio que realmente adquiriram 

nas favelas e bairros pobres. Fazem acordos para permitir, ao 

candidato a 'entrada na favelan, e barganham favores em troca de 

votos da populaçao local. Decidem em reunibes do alto comando do 

crime organizado no Rio - o Comando Vermelho - a Falange - quem 

apoiar e contam com a cobertura da imprensa para divulgar os 

nomes. Desse modo, passam a atuar como uma força e, às vezes, 

como um 'lobby', na polltica estadual e municipal. Para isso, valem-se 

do território conquistado no empreendimento comercial, guardado por 

jovens e meninos armados, e do medo que estes inspiram. Ou do 

apoio que recebem da população de favelas mais abandonadas pelo 

poder público por exercerem o papel de generosos patronos dos 

Além disto, também buscam dominar as escolas de samba e as 

associações de moradores, ameaçando e assassinando compositores e 

militantes de associações de moradores. 

35 Esse conceito vem da psicandlise e é usado, entre outros autores, por Jurandir Freire Costa 
(1985) em artigo no qual analisa o processo pelo qual passa um jovem a0 assumir identidade 
delinquente. É a impossibilidade de alcançar o ideal de eg0 expresso nos valores sociais 
vigentes que leva o jovem a comportar-se como o seu contrario, o que é reforçado pelos 
preconceitos contra os desviantes. (Alba Zaluar, op. Cit., p. 31). 
36 Alba Zaluar, op. cit., p. 35. 



Além desta perspectiva baseada na pesquisa citada, tem se mostrado 

evidente a força que tem adquirido estas quadrilhas, com armas e bombas de 

última geração, além de bombas e estratégias de uso militares, que tem 

aterrorizado a sociedade em geral, especialmente no Rio de Janeiro e S%o 

Paulo. 

Para que se possa reverter esse quadro aterrador, é preciso muito 

empenho e inventividade nas políticas públicas, bem como a vontade política e 

a participação de todos. 

Esta nova modalidade criminosa, organizada, possui algumas 

características marcantes, aspectos tais que lhe proporcionam grande 

mobilidade, alto poder de ação e intimidação, bem como resultados espantosos 

em termos financeiros. 

Apbs esta visao geral de uma das facetas do crime organizado, passa- 

se a estudar os aspectos doutrinários a respeito. 

Na busca de um conceito de Crime Organizado, toma-se necessária 

breve anhlise da Lei no 9.034195. Sendo tal legislaç%o pertinente aos casos em 

comento, seria salutar que trouxesse, ao menos, o conceito de Crime 

Organizado, mas não o faz, sujeitando ao intérprete a definição do que seja 

Crime Organizado. 



Nesse diapasao, o artigo primeiro da mencionada Lei no 9.034195 

equipara a atividade criminosa organizada àquela do art. 288 do Código Penal 

Brasileiro, qual seja, qmdrilha ou bando, equiparação esta que não reputo seja 

aconselhável, até porque não existe identidade entre a figura da quadrilha ou 

bando e a atividade criminosa organizada, salvo a pluralidade de agentes, o 

que é muito pouco para se atribuir um conceito. 

Na definição de Raul Cedni: 

E1 crimen organizado posue una estructura coordinada, estrategia global de 

pmyeccibn transnacional, ingentes medios, influencias, pibil idad de 

acceder a networks illcitos caracterizados por acentuada especializacibn 

profesional, alta tecnologla y otras caracterlstices que ubican a sus 

integrantes en inmejorable posisibn para ~~OfNGtuaf o pkvalecerse de 18s 

debilidades est~cturales de nuestros sistemas penales, a traves de un 

manejo casi arbitrario de Ias diferentes variables de poder en su momento 

apuntadas, que se traduce en una virtual impunidad de sus actos.37 

Segundo Manoel López Rey, um dos conceitos de organização 

criminosa seria a denominada Norte - Americana - Italiana: 

Organização bastante rlgida, uma certa continuidade 'din8stica1, pelo 

afã de respeitabilidade de seus dirigentes, severa disciplina interna, 

lutas internas pelo poder, m6todos poucos piedosos de castigo, 

extensa utilização da corrupção politica e policial, ocupação tanto em 

atividades Ilcitas como illcitas, simpatia de alguns setores eleitorais, 

distribuição geográfica por zonas, enormes lucros e outras 

caracteristi~as.~~ 

A criminalidade organizada, na síntese de Hassmer: 

(...) não é apenas uma organização bem feita, não e somente uma 

organização internacional, mas é, em última análise, a corrupção da 

legislatura, da Magistratura, do Ministério Público, da Policia, ou seja, 

37 Raul Cervini, Crime Organizado, p. 348. 
38 Citado por RaBI Goldstein, Diccionarfo de Demcho Penal y Crfminoiogia, Buenos Aires: 
Astrea, 2' ed., 1983, p. 162 apud Luiz Flávio Gomes - Raúl Cervini, Crime Organizado, p. 73. 



a paralisação estatal no combate à criminalidade ... 8 uma 

criminalidade difusa que se caracteriza pela auancia de vftimas 

individuais, pela pouca visibilidade dos danos causados bem como 

por. um novo mocfus operandi (profissionalidade, divi- de tarefas, 

participação de "gente insuspeita", metodos sofisticados etc.). Ainda 

mais preocupante, para muitos, é fruto de uma escolha individual e 

integra certas cu~turas.~ 

Alberto Silva Franco, manifesta-se: 

O crime organizado possui uma textura diversa: tem caráter 

transnacional na medida em que n8o respeita as fronteiras de cada 

país e apresenta caracteristicas assemelhadas em varias nações; 

detém um imenso poder com base numa estrategia global e numa 

estrutura organizativa que lhe permite aproveitar as fraquezas 

estruturais do sistema penal; provoca danosidade social de alto vulto; 

tem grande força de expansão, compreendendo uma gama de 

condutas infracionais sem vitimas ou com vítimas difusas; dispõe de 

meios instrumentais de moderna tecnologia; apresenta um intrincado 

esquema de conexões com outros grupos delinquenciais e uma rede 

subterranea de ligaçbes com os quadros oficiais da vida social, 

economica e polltica da comunidade; origina atos de extrema 

violencia; exibe um poder de corrupção de difícil visibilidade; urde mil 

disfarces e simulações e, em resumo, 6 capaz de inerclar ou fragllirer 

os poderes do pr6prio ~stado.~' 

Analisando-se as colocaçbes acima, o conceito de crime organizado 

varia conforme a visão daquele que o estuda, mantendo, outrossim, identidade 

quanto aos seus aspectos principais e suas características determinantes. 

O legislador não definiu o significado da expressão "crime organizado1' 

deixando esta tarefa aos juristas e à jurisprudência. A complexidade do assunto 

talvez tenha levado o legislador a agir assim. 

Valdir Sznick, assim se pronuncia a respeito do assunto: 

39 HASSEMER, Tr& temas de Direito Penal, p. 85 et seq. apud Luiz Flávio Gomes - Raúl 
Cervini, Crlme Organizado, p. 74. 

Boletim IBCCrim n. 21, Extra, p. 5, apud Luiz Flfrvio Gomes e Raúl Cervini; Crime 
Organizado, p. 75 



Não definiu o legisladòr na Lei 9.034, de 3 de maio de 1995, o que se 

deva entender por organização criminosa como consta na eplgrafe da 

Lei. Em seu artigo 2' volta a se referir a organizações criminosas, o 

que volta a repetir vhrias (art ZO, 11, art. 4O, 5O, 7' e 10') sem dar 

conceitua~ão.~' 

O artigo l0 da Lei no 9.034195 leva a crer que o conceito de crime 

organizado estaria relacionado com crime de quadrilha ou bando. O enunciado 

da lei fez referência tao-somente às ações praticadas por organizaçbs 

criminosas. 

Alguns doutrinadores afirmam que as expres~6es~~ s8o sinbnimas. 0 s  

que entendem que os conceitos são diferentes sustentam que, em razão disso, 

a lei teria aplicação limitada ao combate da criminalidade sofisticada, a 

transnaciona143 e não a criminalidade massificada (crime de quadrilha ou 

bando)? 

A seguir, a definição de Quadrilha e Bando, de acordo com o DicionBrio 

Jurídico De Plácido e Silva: 

Na terminologia do Direito Penal, é tida no mesmo sentido de bando 

ou de grupo de malfeitores que, obedientes a um chefe, se dedicam 

ao roubo, assaltos e homicídios. 

A lei define como a associação de mais de três pessoas, para o fim 

de cometer crimes. E nessa definição tanto inclui a quadrilha como o 

bando (art. 288). 

0s  tratadistas procuram distinguir as duas conflguraçdes: a quadrilha 

como o grupo que opera nas cidades, e o bando, como o que, sem 

lugar fixo, tem ação no interior do pais. 

41 Valdir Sznick, Crime Ouganiuido - Comenaria, P. 13. 
4 2 ~ u i ~  Flávio Gomes, Crime organizado, P. 89-102. 

Alberto Silva Franco, Boletim IBCCrim, n. 21, Extra, p. 5, apud Luiz Flávio Gomes, Crime 
Organizado, p. 75. 

V. Luciana F. L. Pinto e Tatiana BICUDO, in Boletim IBCCrim, n. 12, p.1 citado por LU~Z 

Flávio Gomes, op. cit., p. 75. 



Em verdade, porem, quadrilhas e bando, desde que constiiuldos por 

mais de trds pessoas, tendo finalidades criminosas, entendem-se 

associações de malfeitores, cujo objetivo é roubar, matar e cometer 

crimes. E na linguagem correntia, seja o grupo que opera no interior, 

promovendo assaltos de toda ordem, para roubo, furto ou assasslnio, 

seja o que opera nas cidades, 8 indistintamente denominado de 

quadrilha ou de bando.45 

A discussão é estéril, pois: 

(...) criminalidade organizada nao 6 apenas uma organização bem 

feita, nao 6 somente uma organização internacional, mas 6, em Qltima 

análise, a corrupção da Legislatura, da Magistratura, do Ministério 

Público, da Polícia, ou seja, a paralisação estatal no combate B 
criminalidade (...) é uma criminalidade difusa que se caracteriza pela 

ausencia de vitimas individuais. 48 

NO entendimento de Valdir Sznick, o legislador deveria ter tomado as 

seguintes posiçdes: 

( - definiçao - definir o que se entende por crime organizado, dando 

uma conceituação legal da denominação. A tendencia da lei conter 

definições vem sendo criticada pela doutrina. Desde os artigos tem-se 

que 'Omnia definitio p0ricolo~a est', ou seja, toda definiç8o 6 

perigosa. Perigosa porque: a) ou 4 restrita deixando de fora vhrias 

condutas e modalidades, tornando-se, em pouco tempo, inócua e 
inoperante; b) ou 6 estensiva, abrangendo muitas condutas, que na0 

deveriam ser ai contidas. Em uma 'minus dixit quam voluK e, na 

outra, 'plus dixit quam voluit', ou seja, foi além do que ~retendia.~' 

O legislador, ao apresentar uma defini@o genérica e abstrata, no caso 

do crime organizado, acarreta problemas aos princípios blsicos do direito 

penal, pois prejudica a certeza e a clareza que devem ter as leis. A clareza 

exige que a descriçao da conduta delitiva seja clara e precisa, evitando 

45 De Plácido e Silva, Vocabuldrio Jurídico, P. 663. 
'13 Hassemer, T r b  temas de Direito Penal, p.85, citado por citado por Luiz Flávio Gomes, p. 
75. 
47 Valdir Sznick, Crime Organizado, p. 13. 



ambigüidades, expressões vagas e ' de sentido duvidoso, possibilitando 

confusões e interpretações perigosas. 

Como já mencionado, a criminalidade organizada começou a tomar 

forma em nosso país na decada de 80, com a expansão do tráfico de drogas. 0 

narcotráfico tomou tais proporções que ultrapassou as fronteiras dos palses. As 

vezes, parece que as pessoas ainda náo tomaram consciência da sua 

dimensão. 

Esse grande negócio requer profissionais competentes, que saibam lidar 

com finanças, com informática, com leis, com as regulamentaç6es do Fisco. 

Antes dos anos 80, o crime era organizado apenas em bandos, nao em 

quadrilhas sofisticadas. 
b 

O problema é que os órgãos policiais náo acompanharam esse avanço 

do crime. Enquanto a polícia estava preocupada em reprimir furtos de carteiras, 

o crime organizado foi tomando espaço e se especializando. A policia estava 

habituada a combater outro tipo de cflmin0~0 - aquela figura estereotipada, de 

origem pobre e com cara de mau. A vantagem dos criminosos organizados 6 

que eles nao são estereotipados, sao desconhecidos. T6m sua vida social, seu 

trabalho e podem justificar seu estilo de vida. 

a miseria que fomenta um tipo de criminoso, traduzido no jovem 

revoltado e sem formação, que vai ser "aviãozinhon e faz carreira no 

narcotrAfic0. E há o criminoso de out r~ nível. AO mesmo tempo, existe um olhar 

equivocado da mídia, do Judiciário e da sociedade sobre esse cendrio. O olhar 

recaiu sobre o chamado criminoso pobre. Propagandeou-se que o criminoso 

brasileiro 6 esse e a nossa policia foi preparada para trabalhar nessa 





O aumento de crimes de roubo e' furto de veicu~os~~, e de cargas aliado 

a constatação de que os automóveis S ~ O  trocados por drogas mostram que a 

prhtica de tais crimes fazem parte de um esquema organizado de aç6es 

criminosas. Os meios tradicionais de investigação e repressão estão se 

mostrando insuficientes. O roubo de cargas atingiu índices alarmantes em 

determinadas regióes5', devendo atribuir-se tais ações Bs organizações 

criminosas locais. Entendemos que a restrição imposta pela doutrina ao 

conceito de crime organizado em nada contribui para prevenir e combater as 

açóes de organizaç6es criminosas. Pelo contrário, o conceito de crime 

organizado deve ser o mais abrangente possível, para que a legislação 

existente, sobretudo a que disciplina os meios de obtenção de prova e 

procedimentos investigatórios (Lei no 9.034195), possa ser aplicada também no 

combate contra pequenas quadrilhas ou bandos que tendem, naturalmente, a 

evoluir para prática de crimes mais complexos. 

O crime surgiu com a sociedade. Substancialmente, é conduta negativa. 

Formalmente, o que a lei definir. Não Significa, entretanto, o tipo penal esgotar 

todas as considerações. O Direito Penal (dogmaticamente) relaciona-se com 

outras consideraçães científicas que t6m também o crime como objeto. A 

Criminologia moderna busca as causas da delinquência, sugere modelos para 

impedir a conduta delituosa e, por fim, evitar a reincidência. Em terceiro plano, 

a Política Criminal se faz presente. Não se concebe mais a norma ser 

analisada formalmente, sem indagar a repercussão social da interpretação. 

49 Dados da Coordenadoria e Pianejamento da SSP/SP. Furtos e roubos de veículos 
registrados na grande Sao Paulo. Período-1995: 7.517,9; 96: 9.220,5; 97: 8.843,3; Jan. 98: 
9.268). 

Por exemplo, no sul do estado de Minas Gerais, jd foram roubados e ou furtadas 
aproximadamente 200.000 sacas de Cag, em nlenos de seis meses, O que levou o Conselho 
de Segurança do Sudeste a propor a cria@o de delegacia especializada sediada na cidade de 
Varginha-MG. 



O método adequado para o Estudo da Ciencia Penal não pode deixar de 

lado a Política Criminal. Para Quintero Olivares, esta "(. ..) deve influenciar a 

interpretação do Direito Penal positivo e, por conseqii4ncia, a fomação do 

sistema dogmático e a muito importante materia da determinação da pena, 

ponto fundamental dos problemas politico-criminais". '' 

O crime é fenômeno social. O juiz, no momento da sentença, precisa 

pensar o caso concreto, suas causas e conseqüências. A não ser assim, 

promoverá raciocínio pr6prio da Escola da Exegese que teve a pretensão de a 

lei formal haver trazido todas as soluções jurídicas. 

Na opinião de Zaffaroni: 

(...) a decisão política forma parte de uma política geral que se 

traduz em toda a ordem jurídica e que se faz patente ao longo 

de todo o Direito Penal, servindo como critério orientador para 

o intérprete, que s6 se encontra limitado pelo princípio da 

legalidade em relaç%o Ci extensa0 do punível. 52 

0 delito, outrossim, revela vhrias espécies. Hoje, o objeto jurídico é o 

critério predominante. 

Em se observando o fenômeno na sociedade, ganha espaço a 

classificaçao: criminalidade de massa e criminalidade organizada. A primeira 

projeta a idéia de infraçaes penais impulsionadas, na maioria dos casos, por 

circunstâncias de oportunidade. A segunda, ao contrário, difusa, sem vítimas 

individuais; o dano não é restrito a Uma ou mais pessoas. Alcança toda a 

sociedade. 

51 Gonzalo Quintero Olivares, Derecho Penal, p. 235. '* Eugenio R. Zaffaroni, Manual de Derecho Penal-PG, pp. 85/86. 



Ratifica Quintero Olivaresu a necessidade de uma nova metodologia 

penal, mencionando que, o correto parece ser a integração da Criminologia, 

com seu método empíricb, indutivo e interdisciplinar com a Política Criminal, 

bem como a desta com o Direito Penal, porbm sem que cada uma das ciências 

perca sua autonomia investigativa. 

Cada uma dessas ciências tem que dar sua contribuição para que seja 

possível compreender e controlar o fenõmeno da criminalidade. Criminologia, 

Política Criminal e Direito Penal representam três importantes momentos da 

ciência penal integral: o explicativo-empirico (Criminologia), o decisional- 

reivindicativo (Política Criminal) e o normativo (Direito Penal). 

E, ainda: o instrumental (Direito Processual Penal) e o executivo (Direito 

de Execução 'Penal). O fenBmeno criminal na0 pode ser enfocado por um único 

ângulo, sob o risco de n8o chegar-se a percep~ao completa do problema e da 

realidade. 

Como se pode notar, o conceito de crime organizado ainda não está 

assente. A doutrina, no entanto, evidencia inclinação para as referidas 

características, sem desprezar a tendência transnacional. Ainda: hierarquia dos 

integrantes, como se fosse organizaç80 de empresa, responsabilidades 

definidas, procedimentos rígidos, divisa0 territorial. Autores acrescentam 

preocupaçáo (permanente) de fazer cessar a eficácia dos controles formais de 

combate à criminalidade. Em con~eqüência, busca atrair agentes do Estado 

para anular a atuação, obtendo, assim, verdadeira impunidade. Ao Iado da 

53 ct OLIVARES, Manual de Crímínologia - Introduccibn y teorias de ía crimina/&de, p, 

41. 



insinuação da corrupção, tantas vezes, valem-se da viol6ncia a fim de, pelo 

silêncio, não ser importunado. 

O desenvolvimento do crime organizado vez por outra 6 encoberto por 

atividade comercial lícita. Com a aparência, busca esconder a realidade. 

Acentua-se ainda, explora atividade proibida que, no entanto, não recebe 

censura da sociedade. Nos Estados Unidos, a chamada Lei Seca é sempre 

mostrada como exemplo. Quando proibida a venda de bebida alcoólica, 

marginalmente, era oferecida; revogada, tomando licito o comércio, podendo o 

comerciante legalmente estabelecido ofertá-Ia à população, o ilícito deixou de 

existir. 

Urge incentivar a descriminalização do uso de entorpecentes. Hoje, são 

vendidos ilicitamente e a preço extorsivo. Isso explica o incremento do tráfico 

(internacionalizado) e os lucros dos intermediários. 

O combate ao crime organizado reclama especial atenção à tendência 

ao caráter transnacional. Não encontra O ~ S ~ ~ C U ~ O  no limite dos estados. 0 

transito internacional diga-se assim, ganha espaço, cada vez maior com a 

globalizaçao da economia, o aperfeiçoamento dos meios de comunicaça0 e 

métodos internacionais de negócios, ensejando a transferência de capitais com 

facilidade, burlando a fiscalização oficial. 

N ~ O  se pode olvidar ainda ponto importantíssimo: o desequillbrio 

econbmico das nações precisa ser lembrado. O rompimento de fronteiras, a 

aproximaçao das nações, mercados comuns. na0 obstante a desigualdade 

econdmica desses países, facilitam O intercâmbio criminoso. O tráfico de 

drogas, por exemplo, faz a ponte de país produtor, de trânsito e de consumo. 



Esses grupos são dotados de poder econ6mico. Elegem determinado 

produto, mantêm rede de agentes. 

As legislações de cada país são meticulosamente analisadas. Valem-se 

dessas leis. Sabido, há países que, dado não disporem de montadoras de 

veículos, facilitam a entrada de automóveis, caminhões e tratores, fechando 0s 

olhos quando ali ingressam. De outro lado, dificultam, ou não envidam esforços 

para restituí-10s ao local de origem. 

0 fato 6 que organizações mafiosas e terroristas precisam multiplicar o 

dinheiro, para que possam comprar armas e bancar tantas ações que só são 

possíveis mediante grandes recursos financeiros. Podemos citar aqui, o ataque 

de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center, envolvendo um grupo 

terrorista afegao, mantido por uma organizaçgo terrorista, que movimenta 

milhões de dólares, controlando, inclusive, o governo do Afeganistão. 

Assim, há um esquema metodicamente montado, sendo necessaria a 

participação e convivencia de diversos níveis de autoridades. E, então, por que 

não há uma legisla@o para acompanhar o movimento de grupos conhecidos 

como "organizados"? 

Talvez, se houvesse um maior controle sobre as operações financeiras, 

bloqueando a fonte de renda desses grupos, algo concreto poderia começar a 

ser realizado. Afinal, como se faria a transferência de valores de um país para 

outro? Somente através de transações bancárias! 

A chamada "lavagem de dinheiro", então, torna-se conseqtiência. O 

produto da delinquência, o lucro, enfim, não pode aparecer de um momento 



para outro. O depósito 6 efetuado nos'chamados paraísos fiscais. Estes, por 

sua vez, têm que contar com a tolerância do respectivo pais. Tantas vezes 

interessados em incrementar os depósitos, praticamente o grande "produto 

nacional". 

O crime organizado, portanto, nClo se confunde com o crime de 

Quadrilha ou Bando (C-P, art. 288). Aqui, sem dúvida, há concerto, plano de 

pessoas para cometer crimes. Todavia, diverge fundamentalmente quanto ao 

modo de agir e aos efeitos que produz, repercutindo na estrutura do delito. 

O crime organizado transnacional preocupa a ONU; a sua Comissão de 

Prevenção do Crime e Justiça Penal das Nações Unidas está desenvolvendo 

estudos para impor sanções a países que deliberada, ou negligentemente, 

colaboram com esses grupos da delinquência. Além de recomendações, 

estudam sanções econ6micas para os países negligentes. 

A criminalidade tradicional deixou de ser a grande preocupação. 0 s  

grupos organizados no sentido mencionado, ao contrário, ganham as fronteiras 

e difundem, por meios ilegais, as a@es delituosas. 

O Brasil editou a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995 - "Dispõe sobre e 

utilização de meios operacionais para pmvençáo e repmssáo de açdes 

praticadas por organizações criminosas", sobre 0 qual falaremos mais adiante. 

O art. 10 menciona regular meios de prova e investigatbrios que 

versarem sobre crime resultante de ações de quadrilha ou bando. 

Esse texto não se volta, especificamente, para a repressão ao crime 

organizado. Repita-se: não se identifica com a quadrílha ou bando. 



Mais recentemente foram publicadas novas leis, estas sim, mais 

próximas da referida delinquência. A Lei no 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, 

relativa ao porte e uso de arma de fogo, a Lei no 9.426196 que reformulou parte 

dos crimes contra o patrimanio, conferindo especial atenção quando o objeto 

material for automóvel para ser remetido para o exterior, ou destinar-se ao 

desmancho para ocultar a origem, ou promover a venda dos componentes. 

Também foi promulgada a Lei 10.217101, que modificou os artigos l0 e 2O da 

Lei no 9.034, além de contemplar dois novos institutos investigativos: 

interceptaçgo ambienta1 e infiltração policial, como veremos no final deste 

trabalho. 

É imperioso ao crime organizado infiltrar-se nas entranhas do Estado, 

arregimentando agentes estatais encarregados do efetivo combate 

criminalidade, seja esta no campo penal, no campo tributário, previdencihrio ou 

qualquer outro. 

O alto poder de corrupção do crime organizado, fazendo com que 

pessoas do Estado participem da atividade, causa inércia, ou melhor, 

paralisação estatal no combate ao crime. Pior, a participaç80 de agentes 

estatais cria uma falsa sensação de segurança, vez que continuam a "agir" em 

detrimento de outros casos, mas com relaçao àquele específico, daquela 

organizaflo a qual pertence 0 agente, a ação estatal permanece 

completamente inerte, permitindo que aquela organização perpetue em seus 

lucros e se fortaleça ainda mais. 

Óbvio, ainda, que a ação criminosa com O apoio de agentes estatais 

tornará impossível o desbaratamento de qualquer organização criminosa, seja 

porque será avisada acerca de eventual operaçao policial, seja porque as 



investigaçaes não prosperarão em seu desfavor e pior, seja pelo desinteresse 

do Estado, representado por agentes que figuram nas folhas de pagamento da 

organização que se pretende eliminar. 

2.2. LEI PENAL EM BRANCO 

Numa questão tão polêmica como tem sido a interpretação da Lei 

9.034195, julgou-se oportuno efetuar um breve estudo sobre os aspectos de 

uma Lei Penal em Branco. 

Para Damásio de JesusY foi Binding quem primeiro usou a expressa0 

"lei penal em branco", expressão que. para Dambsio, refere-se &s leis penais 

que contém a santio iuns determinada, porkm O preceito a que se liga essa 

conseqü8ncia jurídica do crime não 6 formulado senao como proibição 

genérica, devendo ser completado por outra lei (em sentido amplo). Normas 

penais em branco seriam, portanto, disposições cuja sanção 6 determinada, 

permanecendo indeterminado seu conteúdo. Binding pontuava ser a LPB um 

"corpo errante em busca de alma1'. 

j á  ~ i ~ ~ b ~ t ~ ~ ~  lembra que a maioria das normais penais incriminadoras é 

composta de normas completas que possuem preceito e sançdes integrais de 

modo que sejam aplicadas sem a complementago de outras. Porém, existem 

algumas com preceitos indeterminados ou genericos, que devem ser 

preenchidos ou completados. São as normas penais em branco, de conteúdo 

incompleto e vago, exigindo complementaç80 Por outra norma jurídica (lei, 

54 Damási0 E. de Jesus. Direito Penal - Parte Geral, p. 101. 
55 Júlio Fabbrini Mirabete. Manual de Direito Penal I - Parte Geral, p. 78. 



decreto, regulamento, portaria: etc.), para que possam ser aplicadas ao caso 

concreto. Complemento este que já pode existir quando da vigência da lei 

penal em branco ou posterior a ela. 

Conforme preceitua Anibal Bruno: 

Normas penais em branco sao normas de tipo incompleto, normas 

em que a descrição das circunst~ncias elementares do fato tem de 

ser completada por outra disposição legal, já existente ou futura. 

Nelas a enunciação do tipo mantbm deliberadamente uma lacuna, 

que outro dispositivo legal virá integrar. Nessas leis existe um 

comando ou uma proibição, mas enunciados, em geral, de maneira 

genkrica, a que s6 a disposição integradora dará a configuração 

e~pecifica.~ 

Hungria dá como sinônimo de Lei Penal em Branco os termos de leis 

"cegas" ou "abertas" (Mezger opta por "tipos em brancon). SHo as que contém a 

sanctio (comiriaç80 de pena), mas o pmeceptium (ou, pelo menor. a precisa 

fixa90 deste) é remetido A lex referenda ou futuro ato administrativo. A pena é 

cominada à transgressão (desobediência, inobservancia) de uma norma (legal 

ou administrativa) a emitir-se in futuro."" 

Frederico Marques, apoiado em Mezger. faz a seguinte distinção: 

(. ..) distingue entre norma impropriamente em branco, quando as 

fontes formais são homogbneas na formulação da norma, apesar do 

preceito depender de lei na0 penal para complementá-10, e normas 

penais em branco propriamente ditas, quando as fontes formais sao 

heterogbneas, porque o 6rgao legiferante é diverso.58 

Regis Prado conceitua Lei Penal em Branco como lei em que a 

descrjiao da conduta punível se mostra incompleta ou lacunosa, necessitando 

56 

57 
Anibal Bruno, Direito Penal - Parte Geral, tomo I, p. 191. 

58 
Nelson Hungria. Comentârios ao Códlgo Penal, vol. I, Tomo 1. 
José Frederico Marques. Curso de Direito Penal, p. 137. 



de outro dispositivo legal para a sua integração ou complementação. A 

hipótese legal ou prótese é formulada de maneira genérica ou indeterminada: 

devendo ser colmatada por ato normativo (legislativo ou administrativo) de 

cunho extrapenal, que fica pertencendo, para todos os efeitos, A lei penal. 

Utiliza-se assim do chamado procedimento de remissão ou de reenvio a outra 

espécie normativa: sempre em obediência à estrita necessidade. 

Portanto, na lei penal em branco, o comportamento omissivo ou 

comissivo vem apenas enunciando ou indicando, sendo a parte integradora 

elemento indispensdvel à conformação da tipicidade penal. Regis Prado dispõe 

que, para não se ferir o princípio constitucional da legalidade (não há crime 

sem lei anterior que o tipifique) é necesshrio que apenas o poder competente 

delimite o caráter delitivo em razão da absoluta reserva legal. Outro princípio 

que deve ser especialmente respeitado na Lei Penal em Branco 6 o da 

taxatividade. 

Um dos escopos da lei penal em branco 6 permitir que a atividade 

normativa constante e variável frente a materias que são altamente 

condicionadas por fatores histórico-culturais e por isso sobrepõe-se ao 

dinamismo do tempo. 

0s  autores classificam as normas penais em branco como próprias (ou 

de sentido lato) ou impróprias (ou de sentido estrito). As primeiras são aquelas 

em que o complemento 6 determinado pela mesma fonte formal da norma 

incriminadora. O órgão encarregado de formular O complemento é o mesmo 

órgão elaborador da norma penal em branco. Há, pois, homogeneidade de 

fontes, não obstante a norma penal depender de lei extrapenal para completar- 



se. 

Já as seguintes são aquelas cujo complemento está contido em norma 

procedente de outra instância legislativa. As fontes formais sao heteroggneas, 

havendo diversificação quanto ao 6rgão de elaboração legislativa. Asua lembra 

que, diante dos princípios da reserva legal e da divisão de poderes, que a fonte 

formal heterogênea tem por missão apenas determinar especificamente as 

condutas puníveis dentro do circulo em branco e que o poder de 

regulamentação se reduz à faculdade específica compreensiva somente das 

modalidades de interesse secundário ou de pormenor, indispensável para 

melhor execugo da vontade legislativa. 

Vale lembrar que às vezes o complemento preexiste à norma penal em 

branco. Outras vezes é porvindouro. 

Hungria aponta que os regulamentos, portarias e editais passam a 

integrar a norma penal no caso da Lei Penal em Branco. No entanto, isso não 

constitui carta branca para se cometer arbitrariedades. É apenas uma 

faculdade regulamentar. 

Voltando às classificações, Mirabete lembra que as leis penais em 

branco em sentido estrito não afetam o princípio da reserva legal, pois sempre 

haverá uma lei anterior, embora complementada por regra jurídica de outra 

espécie. 

A distinção entre as normas penais em sentido estrito e as fragrnent&ias 

prende-se à circunstância de que, quanto a estas, o legislador não tem 

necessidade de pedir ou de autoconceder-se autorizaç80 para legislar, 





Noronha exp6e que só deve influir a variação da norma complementar na 

determinação da pena quando importe verdadeira alteração da figura abstrata 

do Direito Penal. Assim, por exemplo, o fato de uma lei tirar a certa moeda de o 

seu carhter, nenhuma influência tem sobre as condenações existentes por 

falsificação da moeda, pois não variou objeto abstrato da tutela penal; não 

variou a norma penal que contínua sendo idêntica. 

2.3. CRIMINALIDADE DIFUSA 

A criminalidade difusa caracteriza-se pela ausência de vítimas 

individuais, ou seja, B aquela transindividual. indivisível, em que as vítimas sao 

pessoas indeteminadas e indetermináveis, ligadas entre si por circunstancias 

de fato. 

Esse aspecto é muito importante em razao de que, em não havendo 

vítimas diretas, os prejuízos não sao visíveis imediatamente e sequer a m&io 

prazo. Assim, quando se descobre a ocorrência criminosa o dano 6 imenso e 

quase sempre irrepar$vel, ate porque ao Poder Público somente resta a busca 

(em regra no exterior) do valor apropriado pela organizaaç80, tarefa esta muito 

lenta, difícil e de pálidos resultados- 

cedo & que a criminalidade organizada vem atuando em Areas nas 

quais o controle estatal é precário, como no sistema de Previdência Social, 

onde já foram detectadas varias fraudes (açóes que contaram com a 



participação de agentes estatais), com relevantes prejuízos à coletividade 

(vítimas difusas) e com índice mínimo de recuperação do produto desviado. 

Desnecessário salientar que o prejuízo financeiro causado por tais 

organizaçties criminosas é altíssimo, ressaltando-se, por oportuno, que não 

obstante serem elevados os danos, estes não são visualizados em um primeiro 

momento, OU seja, apesar de enormes os danos, permanecem invisiveis por 

considerável período. 

Isto em face de que a atuação criminosa, com apoio de pessoas que a 

deveriam estar combatendo, inexistindo vítimas diretas que sentiriam e 

acusariam o prejuízo, ocorre em áreas específicas, contando com alto grau de 

operacionalidade e cobertura necessária para maquiar a atividade criminosa e, 

quando 6 deshberta, o prejuízo já Se faz m~ns t ru~so  e a reparação quase 

sempre impossível. 

Exemplos da dificuldade de visualizar os danos causados são os casos 

de organizaçbes voltadas à sonegaçao fiscal, de organizaçbes voltadas a lesar 

a previdência social, onde se desvia muito dinheiro. sem que ninguém perceba, 

e quando se descobre o prejuízo 6 enorme. E, diga-se, prejuízo n8o somente 

financeiro, mas também decorrente do desgaste institucional, da desconfiança 

e descrédito da sociedade nos órgãos estatais, que deveriam combater tais 

crimes. Ainda, os crimes fiscais, provocam indisposição geral com relaçao ao 

pagamento dos impostos, alegando OS empresários ser impossível competir 

com a concorrência que sonega, atribuindo-se-lhes, como se direito adquirido, 

a faculdade de também sonegar e aderir à açao de organizaçbes criminosas 

formadas por fiscais. 





removendo pessoas para outros postos em outros lugares, utilizando-se de 

outras contas bancárias. 

Assim, uma investigaçao que caminhava há alguns meses e já tinha um 

custo considerável para o Estado, de hora para outra toma-se prejudicada em 

face da alteração do "modus operand? da organizaçi40, fato que muito contribui 

para dificultar o fiel levantamento da estrutura criminosa. 

2.5. REALIDADE BRASILEIRA 

Discute-se, no Brasil, se em nosso "meio marginal" há, ou não, crime 

organizado ou, como alguns preferem, organizações criminosas. 

Para Luiz Flávio Gomes, no Brasil ainda não seria matriz de nenhuma 

organização criminosa em nivel internacional, o que nao implica na prematura 

conclusão de que o crime organizado nao esteja presente em territbrio 

nacional. Está presente e com força assustadora. 

Infelizmente já há em nosso país organizawes criminosas alicerçadas 

nas mesmas caracteristicas daquelas encontradas em outros países, não 

necessariamente mais evoluídos do que o nosso. 

O Brasil 6 hoje um refúgio ideal para mafiosos alienígena~ de alto nivel, 

vez que o país conta com uma estrutura precária de investiga@o internacional, 

bem como de acompanhamento interno de pessoas e de movimentação 

financeira suspeita tal fato atrai O criminoso estrangeiro que, ao vir para o 



Brasil, traz consigo parte de sua estrutura criminosa e passa a operar daqui, 

em um primeiro instante e, após, passa a operar aqui mesmo no Brasil. 

No Brasil, estas organizações criminosas são atuantes no trhfico de 

entorpecentes, de armas, de mulheres (principalmente para a Espanha e para 

os países asiáticos), de animais silvestres, no roubo e furto de velculos, roubos 

de cargas, na receptação e nos crimes contra o sistema financeiro ou "crimes 

de colarinho branco". 

o Brasil uma interessante praça para a lavagem do dinheiro de origem 

ilícita, vez que qualquer pessoa abre uma firma nas Juntas Comerciais, bem 

como há a falta de controle das transaçe)es financeiras, movimentação da 

empresa e declaração de imposto de renda, fazendo do país verdadeiro 

território livre para a lavagem do dinheiro proveniente do crime; isto sem sequer 

comentarmos a livre atuação das casas de cambio nas regiões de fronteira, por 

onde se despacham quaisquer quantias para o exterior. 

Outra realidade brasileira a ser considerada é o fato de ser o Brasil o 

maior fornecedor e produtor de matérias quimicas utilizadas pelos laboratórios 

na produção dos entorpecentes; produtos químicos que tomam rumo dos 

países vizinhos produtores, de forma ilegal, em face da precária fiscaliza@o 

nas estradas fronteiriças ou em face do chamado golpe do seguro, em que se 

forja um assalto a uma carga de produtos químicos (obviamente segurada), 

quando na realidade a carga já esta no país vizinho Ou apenas aguarda um 

tempo para ser transferida. 

O Brasil transformou-se, ainda, em ponto estrategico de transito para o 

tr&fico de produzidos nos países vizinhos (principalmente Bolívia 



e Colômbia), porque o nosso país cònta com boa e movimentada infra- 

estrutura aero-portuhria, com imensa rede fluvial e rodoviária com pouquissima 

fiscalização e, ainda, forte-comércio com o exterior, o que facilita a criação de 

empresas exportadoras de fachada para transportar o entorpecente ate o seu 

destino final. 

Diante desse quadro, outra realidade vem causando muita preocupação, 

qual seja, o fato de o Brasil est8 se tomando local ideal para a instalação de 

pequenos laboratórios que se destinam a misturar a droga, aumentando o seu 

volume, bem como servindo de depósitos de drogas para posterior remessa ao 

destino final. 

Acredita-se que tal quadro deve-se à crescente repressão ao 

narcotráfico, ènvidada nos países produtores, sob O patrocínio dos norte 

americanos, tanto em face do apoio econ6mic0 Como do treinamento de 

pessoal e utilização de meios tecnológicos mais avançados, o que dificulta o 

acesso a produtos químicos e, assim, necessitando de nova mistura em 

territ6rio nacional. 

2.6. TRÁFICO DE DROGAS 

O tráfico internacional de drogas ilegais movimenta em torno de 400 8 

500 bilhóes de dólares ao ano, segundo estimativas do Programa das Nações 

Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP). Esse valor equivale 

a cerca de 8% do total das exportações mundiais. Aproximadamente US$ 200 



bilhões circulam pelo sistema financeir0,'após passar pelo processo conhecido 

como lavagem de dinheiro - segundo o qual a renda de origem ilegal passa a 

parecer legitima -, o restante transita na economia paralela, sustentando 

atividades criminosas como sequestros, roubo de cargas, tráfico de armas e 

corrupção de politicos e funcionários públicos e privados. 

Quase todos os países do mundo participam de alguma etapa do 

mercado internacional de drogas. Em geral, 0s paises pobres, principalmente 

da América do Sul e da Asia, atuam como produtores ou processadores e 0s 

países jndustrializad~s (EUA, Japão, Austrália e Europa), como consumidores. 

Nesse processo, outras nações, entre elas o Brasil, funcionam como 

intermediários (ou corredores): 6 por meio de seus territórios que a droga sai 

das áreas de produção e chega ao destino final. 

O UNDCP estima que a produ@o de maconha tenha chegado a 

500.000 t em 1996 e que cerca de 1.000 t de cocaína podem ter sido 

fabricadas a partir das 300.000 t de folha de coca produzidas nesse ano. O 

volume de goma de ópio pode ter alcançado 5.000 t, das quais 300 t teriam 

sido transformadas em heroína. 

0 s  maiores produtores de maconha estão na América Latina 

(Colômbia, México, Jamaica), na Asia (Quirguistao, Afeganistao, Paquisth) e 

na Africa (Africa do Sul, Marrocos). O Peru. a Colbmbia e a Bolívia sao 





Os carregamentos de heroha saem do Afeganistão, Paquistão e 

Irã em direção a Europa Ocidental. Em outra rota, a droga produzida em 

Mianmar 6 distribuída para. a Africa, a Austrália, o Japão e os EUA. 

A maconha produzida na América do Sul e na Tailândia é enviada 

para os EUA, enquanto a da Africa entra por palses como Holanda e França 

para ser distribuída em toda a Europa. Uma das rotas de tráfico de haxixe tem 

origem na Asia, em países como India. Nepal e Paquistao. e segue para a 

Europa Ocidental; outra passa pela Africa e de lá vai para a América do Norte. 

A produção do Marrocos e dos países da América Central segue para os EUA. 

Diversas organizaçees criminosas gerenciam o mercado de 

drogas no mundo. Na América Latina SBO chamadas de cartéis; na Asia, de 

tríades. Na Federação Russa e nos Estados Unidos O trafico 4 controlado pelas 

máfias. Essas organizações se caracterizam por uma wntralizaç80 nos altos 

escalbes e por uma divisão de funçóes nos níveis mais baixos. Empregam 

pessoal especializado para atuar nas diferentes etapas do tráfico, como 

químicos, pilotos, peritos em comunicação, contadores, advogados, 

seguranças e assassinos profissionais. Em alguns paises. como Coldmbia, 

Peru, Bolívia e México, chegam a Pagar grande soma de dinheiro a 

funcionários do alto escalão do governo para garantir a estabilidade do 

negócio. Na ColBmbia, por exemplo, o presidente Ernesto Samper foi acusado 

em 1996 de ter sua campanha eleitoral financiada pelos grandes caMis. NO 



México, o chefe do combate às drogas no pais, general Jesus Gutierrez 

Rebollo, foi preso em 1997 por suspeita de receber suborno dos traficantes. 

Dispondo de verdadeiros exércitos privados e de armas 

modernas, as organizações do tráfico estão também por trás do aumento da 

violência nas nações onde são mais atuantes. NO Peru e na Bolívia, assim 

como na Colômbia, além de ter envolvimento com instituições do Estado, 0s 

traficantes fazem acordos com OS grupos guerrilheiros para garantir o 

transporte das folhas de coca até 0s laboratórios. Em troca da segurança dada 

aos traficantes, a guerrilha tem uma nova fonte de renda e de contato com a 

comunidade rural. Esse tipo de aliança acontece ainda em outros países com 

movimentos contrários ao governo, como Mianmar e Afeganistão. 

A prisão dos principais chefes dos cartéis colombianos nos 

Últimos anos abre espaço para grupos mexicanos, peruanos e bolivianos, cada 

vez mais aut6nomos no processamento e na distribuição das drogas. Tambbm 

cresce a participaçao das mhfias russas - formadas muitas vezes por peritos 

em operaçees clandestinas da KGB (central de informaçóes e contra- 

espionagem da ex-URSS). De acordo com a Interpol (organizaç8o internacional 

de policia criminal), elas já dominam 0 contrabando de armas na Europa e 

estão assumindo o controle do tráfico de drogas no continente. 

2.6.4. COMBATE AS DROGAS 

Em junho de 1998, os 185 estados-membros da ONU aprovam o 

Programa para a Fiscalizaçao Internacional de Drogas, elaborado pelo 

UNDCP. Entre suas principais metas esta0 a eliminação, em uma década, de 



1.300.000 ha de plantações de papoui8, maconha e coca; o combate mais 

vigoroso lavagem de dinheiro, que inclui um relaxamento nas leis sobre sigilo 

bancário; maior cooperação entre os poderes judiciários dos países, para evitar 

que os traficantes se aproveitem do menor controle de fronteiras trazido pela 

liberalização do comércio e pela globalizaçtlo da economia. 

O programa deve consumir US$ 4 bilhões em dez anos. Seus 

objetivos terao de ser cumpridos até 2003, e 0s países serão obrigados a 

apresentar resultados a partir de 2008. 0 s  EUA aprovam o programa, embora 

não concordem com alguns pontos, em especial o que prevê investimentos 

para incentivar atividades produtivas legais em regibs de produção de drogas. 

As autoridades norte-americanas temem que o dinheiro financie governos 

corruptos ou totalitários. 

0 s  EUA concedem anualmente, desde 1988, um certificado aos 

países produtores ou distribuidores de drogas que se tenham destacado no 

combate ao narcotráfico. Em março de 1998, Afeganistão, Mianmar, Irã e 

NigBria rembem o certificado (e a ajuda financeira que o acompanha), 

enquanto Colômbia, Camboja, PaquistBo e Paraguai SBo adveitidos por sua 

falta de empenho. 

2.7. MEDIDAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Diante deste contexto complexo, são necessárias algumas medidas de 

cunho pol[tico - judiciais de combate ao crime organizado, configurando uma 

resposta institucional a esse tipo tao lesivo de criminalidade. 



Impossivel comentar propostas dè combate ao crime organizado sem 

ressaltar a imperiosa necessidade de se especializar a força policial e, ainda, 

purificá-la, expulsando aqueles policiais já viciados e que integram 

organizações criminosas. C preciso equipar a polícia, proporcionar seu acesso 

à tecnologia de ponta, o que implica no treinamento constante de sua força, 

sem o que qualquer a@o nesse campo do crime organizado restará ineficaz. 

Necessária, ainda, a especializaçáo do Ministbrio Público, como já vem 

acontecendo em vários Estados (inclusive Mato Grosso) com a criago de 

núcleos especiais voltados ao combate a organizações criminosas, vez que 

como titular da futura Ação Penal, impõe-se uma afio efetiva e especializada 

na colheita probatória que sustentará a sua pretensáo na fase judicial. 

N ~ O  bastasse, outra medida de inestimável valor é aquela relativa 

formaçáo das denominadas forças tarefas. que seriam a uni80 de vários 

órgãos, dentre os quais Polícias, Receitas Estaduais e Federal, Ministério 

Público Federal e Estadual, órgãos de inteligência, entre outros, conforme a 

necessidade do caso. Assim, a força tarefa teria uma a@o ampla com imediata 

troca de informações e dados, bem como maior facilidade na investigaçao, 

quando esta se desenvolve em outros locais, no pais ou fora dele. 

Ainda, impoe-se urgente alteraçáo legislativa no sentido de se criar mais uma 

causa de isenç8o de pena Aqueles que delatem, com O sucesso esperado, 

organizações criminosas de relevo. 

Necessário sejam isentados de pena 0s delatores, tendo em vista que 

apenas as atenuantes especiais existentes não são capazes de incentivar Q 



agente, o qual, mesmo com a pena redlizida, sabe que ir& para a cadeia e I& 

estará à disposição da quadrilha que delatou. 

E mais, são necesshrios instrumentos eficazes de proteção às 

testemunhas, delatores, bem como a seus familiares. De nada serve a previsão 

legal se esta torna-se inaplicável, seja por falta de verba, seja por falta de 

estrutura por parte do Estado para proporcionar a segurança devida, uma nova 

vida, emprego, nova identidade, entre outros aspectos necessários. 

Prosseguindo, no capítulo seguinte, analisa-se a questão da ligação do 

crime organizado e da "lavagem" de dinheiro. 



3. O CRIME ORGANIZADO E A'LAVAGEM DE DINHEIRO 

A lavagem de dinheiro é realizada nos principais centros financeiros do 

mundo, como Londres e Luxemburgo, ou em paraísos fiscais como Barein, 

ilhas Cayman, Bahamas, Antilhas Holandesas, Panamá e Cingapura, onde 

grande parte das instituições financeiras não questiona a origem do dinheiro de 

seus clientes e as legislafles sobre sigilo bancário são rigidas, dificultando as 

investigações. O México também é outro grande centro de lavagem de 

dinheiro: o governo norte-americano calcula que cerca de US$ 15 bilhbs 

gerados pelo tráfico são Oanuaimente no pais - 0 que corresponde a cerca de 

5% de seu PIB. 

0 processo de lavagem de dinheiro começa com o depbsito de grandes 

somas de dinheiro vivo no sistema financeiro (bancos), livrando o traficante da 

sua posse física. c a fase mais arriscada, porque 6 maior a chance de que as 

autoridades investiguem a origem dessa renda. Depois 6 feita a transfer6ncia 

eletronica do dinheiro de um país para outro, dividindo-se o valor total em 

investimentos variados no mercado mundial para dificultar a de 

sua origem. 

Nessa fase, os traficantes aproveitam-se de lacunas na 

bancária de alguns países OU subornam autoridades e funcionários de 

instituições financeiras locais para investir 0 dinheiro sem declarar sua fonte de 

renda. Quando o dinheiro está plenamente integrado a0 sistema financeiro 

legal, pode ser usado livremente pelas organizaç-s do trdfim. Segundo o 



UNDCP, a lavagem de dinheiro 6 uma' das principais causas de corrupção 

tanto no setor público quanto no privado, porque necessita do envolvimento de 

pessoas de várias áreas para ser realizada. 

Na tentativa de combater o problema, o governo dos EUA cria em 1995 

a Operação Casablanca, que em três anos leva prisão altos funcionArios de 

vários bancos no México e na Venezuela. A operação, concluida em abril de 

1998, gera também processos criminais contra trés dos maiores bancos 

mexicanos. São confiscados cerca de US$ 150 milhões em bens do cartel 

mexicano de Juárez. 

NOS últimos anos, as atençães se voltaram em torno do crime de 

"lavagem de dinheiro" - internacionalmente conhecido como "money 

laundeing", "reciclagio de1 denaro", "blanchiment d'argent" ou "blanqueo de 

dinero" - que significam, "lavagem" OU "branqueamento" de bens, direitos e 

valores decorrentes de crime anterior, no Brasil: tráfico de drogas, de amas, 

terrorismo, contrabando, extorsão mediante sequestro, contra a Administração 

Pública, sistema financeiro e ainda derivado de organização criminosa - art. 10 

da Lei 9.613198: 

Dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e 

valores; a preservação da utilização do sistema financeiro para 0s 

ilfcitos previstos nesta Lei; cria 0 Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras - COAF, e dá outras providências. 

Trata-se de atividade ilícita que estaria manipulando hoje cerca de um 

trilha0 de dólares por ano, O que se equipara ao 8' PIB mundial (Canadá). Para 

o controle do crime organizado 6 fundamental a criminaliza@o da conduta de 

quem "lavau o dinheiro obtido com as atividades da organização criminosa. 



Sem a possibilidade de legalização des'se dinheiro haveria maior chance de 

controle das associações criminosas. 

Na Conferência mundial da ONU, realizada em Nápoles, em novembro 

de 1994, o assunto em destaque foi: 

A identificam dos grupos empresariais que aplicam o dinheiro do 

crime, um acordo para identificar as pessoas que movimentam 

milh&s de d6lares sem ter como justificar, o sequestro dos bens 

adquiridos com o dinheiro do crime e o congelamento das fortunas 
conseguidas pelos criminosos são alguns dos pontos aprovados. 

No Brasil, os estados do Rio de Janeiro e SBo Paulo foram apontados 

como envolvidos na lavagem do dinheiro "sujo". Somente em 1994 foram 

presas nos Estados Unidos 127 pessoas envolvidas com a "lavagem de 

dinheiro sujo". 

0 legislador brasileiro, se curvando às novas tendhcias do Direito Penal 

econ6mico internacional, acabou por legalizar 0 Projeto de lei n.O 2.288196. Mas 

para o sucesso de todos os trabalhos serão necessários, além da noma 

incriminadora, tamb6m de uma outra lei sobre crime organizado, de pessoal 

especializado que conheça o mundo da "lavagem" do dinheiro, de um 

incrementado sistema de controle financeiro-administrativo e, sobretudo, de 

uma ampla integração internacional. 

A origem da preocupaçao com O tema, em termos mundiais, vem pela 

primeira vez a tona na Conven@o da ONU, realizada em Viena, em 1988, 

Convença0 sobre tráfico de entorpecentes e lavagem de bens, essa 

Convenção foi acolhida pelo Brasil em 1991 (Decreto 154191). Nota-se uma 

ligaçao direta entre a criminaliza~ao da lavagem com O trAfico de drogas. 





conseqüência, os seus rendimentos; o mbntante arrecadado com o tráfico 8 ta0 

grande que seria impossível alguém administrá-lo sozinho, sem o concurso de 

entidades financeiras, barrcdrias, comerciais &C.; porque hoje em dia é muito 

fácil, com o avanço tecnológico, fazer transaçóes internacionais, até mesmo via 

internet, que beira o impossível o controle; porque as organizações criminosas 

mais sofisticadas já contam com suas prbprias entidades financeiras; porque 

há entidades, dentro destes oitenta pârak0S fiscais, que criminosamente 

participam e facilitam a "lavagem". 

Acontece que de tudo que acima dissemos, um fator que não inibe a 

prática da lavagem, ou chega até a estimular, 6 a impunidade. raro algum ser 

condenado por lavagem de capitais. SBo muitas as ratóes dessa impunidade: 

enquanto o crime organizado está, cada dia que passa, evoluindo 

internacionalmente, usufruindo de toda tecnologia de ponta, o Direito Penal e a 

Polícia continuam regidos pelo principio da territorialidade. Não existe uma 

harmonizaçao legislativa. Nao temos grupos especializados para esse tipo de 

investigaçao, tampouco remuneraflo adequada. Sofremos com a morosidade 

dos órgaos públicos. Conclui-se que O Estado se encontra defasado à espera 

de uma reestruturação. 

N ~ O  faltam iniciativas meramente formais combate da lavagem de 

capitais. O mundo todo se demonstra preocupado. Em nível mundial, como já 

mencionamos anteriormente, em 1988 a Convenção da ONU (Viena); depois 

vem a Declaraeo Conjunta dos sete países mais industrializados (Paris, 

l989), a Declaraçao de Ministros de Estado (Londres, 1990), o Programa de 

A Ç ~ O  Global da ONU (1993). Na Comunidade Econdmica Européia destaca-se 

a Recomendaçao R80 do Conselho Europeu (l98O), a ConvençBo firmada 



pelos Bancos Suíços (1977-1987), a Declaração de Princípios de Basileia 

(1988), a Convenção da CEE (1990), a Diretiva da CEE (1991), os Adendos à 

Convenção de Basiléia (1 991,1993). 0 continente americano, no plano formal, 

não descuidou do tema, com a DeclaraMo de Irtapa (MBxico, 1990), 

Recomendação da OEA (1990), Regulamento Modelo da OEA, Declaração de 

Caracas (1990), de Cartagena (1 991) etc. 

Diante de todo o mundo se armando contra esta prática delitiva, e 

considerando a pressão norte-americana, amplamente divulgada, o Brasil 

editou uma nova arma jurídica contra o crime de lavagem de capitais que 6 a 

Lei n.O 9.613198, que passou a vigorar em 04.03.98. 

3.1. CONCEITUAÇOES DO TERMO "LAVAGEM DE DINHEIROm 

A lavagem de dinheiro 6 O Processo atraves do qual: a) um indivlduo 

esconde a existencial a fonte ilegítima ou a aplicação ilegal de renda e dai 

disfarça ou transforma essa renda para fazer com que ela pareça legítima; b) 

se converte uma renda originária de uma atividade criminosa, em fundos de 

origem aparentemente lícita; e c) Se aplicam ~ J C ~ O S  obtidos nas diversas 

modalidades do aime organizado, em atividades legais e seu retomo ao 

financiamento de açdes criminosas. 

Sao inúmeras as definições e "lavagem" de dinheiro, todavia, todas 

e s t a  ligadas ao prop6sito de ocultar a 0Mem ilegal dos recursos e sua 

posterior vinculação 3 economia de Um território. A terminologia varia de país 



para país. Assim, em Portugal, usa-se a expressão "branqueamento de 

capitar; nos Estados Unidos da América do Norte, "money laundering"; na 

Espanha, "blanqueo de dinero" e, na Colombia, "lavado de activos". 

Hemando HernandBz ~ u i n t e r o ~ ~ ,  da Universidad Externado de CoMmbia 

e da Corporación Universitária de Ibagué, pesquisou os seguintes conceitos: 

Andrés Reggianlo, Presidenie de Ia Comisión Primem de1 Parlamento 

Andino, ha anotado sobre ei twm: "Se considera blanqueo ei acto de 

ocultar, encubrir Ia natumleza, origen y disposición, movimiento o 

propriedad de1 producto, incluyendo e1 movimiento o conversión de/ 

mjsmo, por transmisibn electrónica. * 

para Paul Vaky, "E1 lavado de dinem realmente es un concepto muy 

simple, 10 podemos definir como e1 pmducto de una tmnsacciõn 

financiem mediante Ia utilización de bienes provenientes de un delito 

de cualquier forma, mn e1 Pw6sito de cometer otm delito penal a/ 

esconder e1 origen de1 dinem, a su dueflo o evitar un reguisito de 

registro de transación de efectivo o tambi6n para cometer una ofensa 

tdbutaria a1 esconder nuevamente e1 efectivo." 

Guiliermo Richter, Presidente de Ia Comissión de Gobiemo, Policia 

Nacional y Acción Antidwas de1 Congmso de Bolivia, ha precisado 

que "e1 lavado de dinero es procedimiento subreptlcio, clandestino, 

mediante ei cual 10s fondos Y ganancias provenientes de actividades 

i/jcjtas, como son: armamento, pf'ostitución, trata de biancas, delitos 

comunes, econbmiços, Niticos Y conexos, contrabando, evasión 

tnbutdria y nanohBfic0 son mciclados a1 circuito normal de capitales o 

bjenes y luego usufructuados mediante ardides tan heterogdneos 

como tdcticamente hdbiles. " 

Una opinibn de carácter opEWi3tiv0 ha sido apodada por Ki& W. 

Munroe y William L. Richey, cuando, de manem sencilla, eexpesan 

que "lavado de dinero es intentar ocultar o disfrazar Ia verdadera 

fuente de propiedad de dinem ilicitamente devengado. " 

Eduardo A. Fabián Caparrós, autor e~paflol, estudioso como e/ que 

mhs de este tMnQ, seflal6 em su trabajo doctoral, titolado "E/ 

~lanqueo de capitales procedentes de actividades criminale. 

00 Hernando Hemandbz Quintero, E1 Lavado de Actjvm, p. 25-27. 



Coherentes con e1 citado pianteamiento, cuando recummos a/ 

empleo de expresiones tales como "blanqueo", "lavado ", "reciclaje ", 
"normalización'~ reconverslonn o legalizaci6nn de bienes - y siempre 

que entonces no indiquemos otra cosa - queremos referimo5 a/ 

proceso tendiente a obtener Ia apiicación en actividades económicas 

lícitas de una masa patrimonial derivada de cualquier g6nem de 

conductas ilícitas, con independencia de cuál sea Ia forma que esa 

masa adopte, mediante la progresiva concesión a Ia misma de una 

aparencia de legalidad. " 

"Otro autor EspaAol, Diego J Gomez Iniesta, ha presentado e/ 

concepto de lavado de activos, en 10s seguientes tdrminos: "Por 

blanqueo de dinero o bienes entiendo aquella qoeración a traves de 

Ia cual eildinem de 0@en siempre ilícito (procedente de delitos que 

revisten especial gravedad) es inve~tido, ocultado, sustituido o 

transformado y restituido a 10s circuitos económicofinanciero legales, 

jncorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera 

obtenido en forma licita. 

En slntesis, asumimos e1 ~0ncept0 expuesto en e1 Instructivo de /a 

Superintendencia Bancaria, que indica que: "En términos sencílios, 

lavado de activos consiste en e1 proceso de ocultamiento de dinem de 

origen ilegal en moneda nacional o extmnjem y 10s subseguientes 

actos de simulación tBspeCt0 de SU origen, para hacerlo apanpcer 

como legitimo." (Diario Ia Repdblica, sdbado 27 de meyo de 1995. p. 

26 y 27). 

3.2. MODUS OPERANDI 

De acordo o penalista colombiano Herntindez Quintero, os que se 

dedicam ao estudo dessa criminalidade descobriram que são três 0s passos 

que sugerem o processo por meio do qual se pretende dar foros de legalidade 

ao dinheiro proveniente das prAticas ilícitas. sã0 eles: 

Primeiro, faz-se a coloai@o da moeda no sistema financeiro. 

,este paso, aparentemente e1 m6s sencillo, cada vez se toma en e/ de 

mayor complicación, toda vez que dia a dia se establecem nuevos 



controles para revisar'las consignaciones o Ias operaciones en 

general, como Ia compra de títulos, acciones, transferencias 

telegraficas, entre otras, afin de evitar que e1 sistema bancario sea 

utilizad~ sin su wnsintimiento, para esta wnducta desviada. Las 

entidades financieras vienen adoptando precisos instructivos para sus 

empleados con ei propbsito de evitar ser utilizados para tan odioso 

mmpottamiento. '' 
No Brasil, até o advento da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, a 

pratica entre os banqueiros era a de preservar O sigilo das operações bancárias 

com base na Lei n. 4.594164 (art. 38), quebrando-o somente com autorização 

judicial. Agora, a questao toma outro rumo. 

a introduçao do dinheiro no setor financeiro. o segundo estágio 

consiste no lavador procurar o seguinte: 

(...) que e1 rastro de1 dinero no sea fácil de seguir por auditores, 

fiscales, jueces y autoridades en general. Para ello, realiza una sede 

de operaciones financieras, pattic~larmente e1 traslado de dichos 

fondos a otras entidades bancarias, en /o posible a paises 

mconocidus como paraisos financieros, com I~XOS controles en /a 

jntmduccibn de dicho dinero y con estricto rigor de Ia resen/a 

bancaria.@ 

0s  exemplos sao de constituiç80 de firmas fantasmas nesses paises, 

com amplo objetivo social, que estilo A disposi@o dos bandidos para que as 

utilizem em seus inconfessáveis propósitos. 

O passo final se caracteriza por regressar o dinheiro ao mercado de 

origem, por4m disfarçado de fundos legítimos, isto 4, aparentemente 

legalizado, ele a0 "pr~priethfio", mas evitando-se o risco de um 

adequado rastreament~ pelas autoridades. Assim mesmo, o dinheiro liquido 
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pode converter-se em bens im6veiD ou em negócios de fachada, 

aparentemente alheios às atividades delinquenciais. Há verdadeiros 

especialistas nessa operação. O dinheiro pode ser "emprestado" ao 

delinquente por meio de uma instituição financeira criada para este fim, com 

toda a cobertura de documentos exigidos para uma operação normal, com a 

qual nao existe aparente duvida quanto ao tramite e legitimidade da opera@o. 

O delinquente "obtbm" recursos para "saldar" o "empr6stimo" por meio de uma 

empresa de fachada que, por sua Vez, constitui, apresentando-se como 

profissional de sucesso. 

3.3. ASPECTOS DE POL/TICA CRIMINAL NO PANORAMA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

~ t b  o pronunciamento de Suthedand na Sociedade Americana de 

Criminologia (1 939). a pesquisa criminológica cingia-se à populaç8o carcerária, 

tomada como representativa da população criminal e da criminalidade em 

geral. Estudava-se, apenas, a criminalidade aparente, justificada pelos fatores 

econdmicos, pela pobreza, pela miskria e pela estrutura da sociedade 

capitalista, como acentuou Turati no seu 11 Delitfo e /a Questione Sociale 

(1 883). O delito era monopólio do pobre. Desconhecia-se, nessas pesquisas, a 

cifra negra da criminalidade (oculta). de conseqoencias at6 mais gravosas, que 

ele próprio batizou de "crimes do colarinho branco", para designar as atividades 

ilegais das pessoas de alto nivel socioecondmico no curso de seus negócios. 

Relata Sheila Jorge Selim de Sales que 'a mntnbuiç80 de Sutheriand foi a 

verdadeira arrancada das pesquisas cientificas sobre a matena, 



em verdadeiro marco divisório entre a antiga e a moderna ~ r im ino lo~ ia . '~~  

Uma constante nos crimes em estudo é a de constatar-se a ausência de 

valoração negativa, que procede de vários fatores: apego excessivo aos bens 

materiais, tais como o lucro, egoísmo exagerado dos detentores do capital, que 

devotam total desprezo às classes menos favorecidas, e certeza da 

impunidade. A grande maioria desses crimes 6 abafada pelas autoridades 

coniventes e, quando vem a público, as provas s6o mal produzidas, os fatos 

são de difícil apura@o, exigem assessoria tknica especializada nas diversas 

áreas de que se originaram, e culminam, quase sempre, na impunidade. 

0 combate aos crimes do colarinho branco está intimamente ligado à 

educação de um povo, de seus governantes, das autoridades públicas, para a 

conscientizaçao de que o Estado existe para garantir o bem-estar social, sob 

pena de as normas programáticas insertas nas Constituições dos países livres 

se consagrarem como simples propostas de inten@o. 

A "lavagem" de dinheiro identifica-se Com0 um negócio, constituindo-se 

uma espécie de "crime do colarinho branco", e vem trazendo preocupaç&s a 

juristas do mundo inteiro, em raza0 dos danos que a modalidade delituosa 

causa à economia dos países, traduzindo-se numa delinquência que supera as 

barreiras da proteçao administrativa, exigindo que seja tratada em normas 

autônomas, especiais, que t6m mais abrangência e flexibilidade, permitindo 

uma melhor atuaçao das autoridades encarregadas de sua repressao. Trata-se 

de fato pós-crime, que surge com0 f ~ m a  de favorecimento ou de receptaM0. 

Sheila Jorge Sefim Salas. N0bS sobn a ~>ntfibu(~ao do E. H. Sutherland 1 Cidncia 
Criminológica, pp. 163-164. 



Nem sempre é fácil para o delinquente a utilização do produto do crime. 

A imprevidência nos gastos, as excentricidades que sempre acompanham o 

dinheiro obtido com facilidade, a aquisição imediata de bens acima de seu 

padrão pessoal de vida revelam sinais exteriores de riqueza, despertam 

suspeitas, sugerem investigação pela polícia OU pelo imposto de renda. Por 

isso, os infratores experientes procuram organizar um projeto de inversão do 

produto do crime, contando com cooperadores dispostos a ocultar esses 

recursos e a encobrir as pistas que esse dinheiro deve seguir, como o objetivo 

de iludir a ação repressora. 

Jean Ziegler, discorrendo sobre a economia do tráfico de entorpecentes, 

conta que ela movimenta no mundo inteiro cerca de trezentos a quinhentos 

bilhdes de dólares por ano? 

Aquele que se preocupa em estudar a questão percebe que, na 

atualidade, falar do crime do tipo organizado implica em encarar a necessidade 

de revisar a estrutura da distribuição da justiça penal, tradicionalmente voltada 

aos menos favorecidos e aos crimes cuja titularidade do bem jurídico 6 

individual, alem da relevância em identificar quais são os fatores mais 

importantes no processo de controle do delito. 

NO que toca ao processo de escolha dos melhores m6todos de resposta 

penal ao problema, alguns países, notabilizados pelo franco combate ao delito 

especializado (como a Itália), perceberam ao longo dos anos que seus esforços 

tendem a alcançar resultados de maior envergadura quando a política estatal 

est& voltada para trds pontos fundamentais: a) 0 intercambio de informaçóes; 

Jean Ziegler. Suira Lava Mds Blanco. Santa FB de Bogotá: Intermedio Editores, 1990, p. 23 
apud Femando Hemández Quintero, EI Lavado de Activos, P. 20. 



b) o aperfeiçoamento dos mecanismos de prevençao (principalmente o 

aprimoramento do sistema legal); c) a especialização técnica das entidades e 

forças envolvidas no combate à macrocriminalidade. 

Por tal motivo que cada vez mais fala-se em especialização de forças 

policias, de Juízes e Promotores de Justiça vocacionados ao controle dos 

delitos organizados. 

No âmbito da dogmática penal, por sua vez, o Direito Penal Economico 

surge como um protagonista nesse processo, merecendo um destaque cada 

vez maior. No contexto global, o continente europeu, impelido pela criaçao de 

um mercado comum, tem sido a zona de influência que mais tem apresentado 

resultados concretos na utilização do Direito Penal Economico para uma 

tentativa de coritrole aproximado do delito. 

O Brasil, percebendo o significado das mudanças macroecon6micas que 

estão sendo levadas adiante pelas na@es no final desse s4cul0, e de acordo 

com a tanica internacional, vem presenciando nos Últimos anos profundas e 

gradativas modificaçbes, fruto de um protagonismo adquirido por esse ramo do 

Direito Penal. Tanto a produçao legislativa em matéria penal quanto a própria 

postura estatal esta0 sofrendo acentuada tendencia de mudança, 

determinando o surgimento de um novo tratamento juridico de problemas ate o 

momento explorados pelo sistema jurídico e dogmdtica tradicionais. 

O crime organizado, a lavagem de dinheiro e a COrnipção em diferentes 

níveis são elementos de grande atualidade, pautando as políticas públicas da 

maioria das naçbes e inserindo-se entre temas grande destaque na construçao 

da dogmática e da política criminal do futuro. 



No caso específico da lavagem de dinheiro, a moderna realidade social 

(com suas demandas e problemas característicos) novamente surge como um 

importante fator de produgão legislativa, ao determinar formação de uma 

política criminal em relação ao problema da criminalidade organizada, e a 

conseqüente construção de um sistema de normas para seu controle. 

A sociedade atual, caracterizada por princípios de incremento 

tecnológico e organizaçao sistemática, tem constatado com perplexidade o 

rápido surgimento de alguns fenbmenos provocadores de grandes mudanças, 

dentre eles as novas fornas de delinquência (como a econômica, a inform8tica 

e a relacionada aos últimos avanços científicos no campo da genética) o que 

coloca o estado Democrático e de Direito em posição bastante delicada, ante a 

constante exigência de posturas e respostas, sobretudo no Ambito penal. A 

preocupação internacional com relação ao problema da criminalidade 

Organizada é crescente e ocupa Um importante h m . J ~  no cenario do Direito 

Penal moderno, contribuindo para 0 incremento de estudos científicos, para a 

formulago de políticas públicas específicas e Para a cna@o de entidades ou 

grupos de especialistas que denunciam 0 momie potencial econdmico das 

organizaçees criminais, assim como as grandes dificuldades de controlar seus 

efeitos. 

cada vez mais perceptível O grande desenvolvimento experimentado 

pelas organizações criminais relacionadas com 0 narcotráfico e com os delitos 

econômicos, assim como sua forte influência ec0nÔmica e política sobre o 

destino das modernas, acentuando ainda mais as diferenças sócio- 

econômicas entre as nações e causando um verdadeiro desequilibrio de forças 

no mercado financeiro. Diante desse quadro, tanto a comunidade internacional 





Por outro lado, temos a náo inclusão do delito na Parte Especial do 

Código Penal, contribuindo para a erosão da harmonia legislativa e do sistema 

punitivo, adotando um modelo político-criminal fragmentado que nao respeita o 

ideal codificador (emblema do garantismo) nem possibilita a sistematização 

ordenada do universo de condutas sujeitas ao Direito Penal, afetando o 

processo de interpretação da norma (em razão de seu distanciamento 

topográfico dos princípios estabelecidos na Parte Geral do Código Penal) e 

produzindo duvidosos efeitos de preven@o geral (já que boa parte da doutrina 

reconhece que a inclusão de um tipo no corpo do Código Penal expressa uma 

clara vontade do legislador em considerar tal figura especialmente relevante). 

Em virtude das graves conseqüências para o sistema economico- 

financeiro (tais como o comprometimento do normal fluxo de capitais, a 

concorrência desleal, a criação de monopólios ou grupos dominantes, a pouca 

visibilidade das operações financeiras, 0 abuso do poder econbmico, a 

facilitaçáo da corrupção, etc.), a lavagem de dinheiro B tida por boa parte da 

doutrina como uma categoria delitiva que atenta contra a "segurança da ordem 

econômico-financeira". Com a criação de tipos penais especiais direcionados a 

combater 0s procedimentos de lavagem de capitais, busca-se 

fundamentalmente proteger a normalidade do tráfego jurídico no mundo da 

economia. 

A maioria dos doutrinadores costumam definir que o bem juridicamente 

protegido pela lei é a normalidade do sistema econbmico-financeiro de um 

pais. 

Tal posicionament~ significa deixar de reconhecer uma pluralidade 

ofensiva na atividade criminosa destinada a reciciar capitais ilícitos, já que uma 



s6rie de interesses, inclusive individuais, podem ser atingidos pela 

criminalidade organizada direcionada A lavagem de dinheiro. Por&m, de 

maneira predominante, ainda que seja evidente a múltipla ofensividade dessas 

condutas, a noma está vocacionada a defender interesses globais ou 

metaindividuais relativos a uma normal ordem econ6mico-financeira. 

Dogmaticamente, a "generaliza@o do conceito de bem jurídico" pode 

ser considerada uma tendência da atual construção de tipos penais. Vivemos 

na atualidade uma realidade criminol@ica bastante distinta da que serviu de 

base para a construçao dos tipos penais tradicionais, onde uma poderosa 

criminalidade organizada tem dado origem a uma complexa delinquência 

econdmica merecedora de uma regulamentação Penal mais especifica e 

abrangente. Muito mais além de afetar as relações interpessoais e o patrimbnio 

individual, a delinquência organizada e 0s Processos de lavagem de dinheiro 

possuem objetivos e finalidades especiais, distanciadas da criminalidade 

tradicional, desenvolvendo em grande escala e com espírito empresarial uma 

série de macmatuaçdes, algumas de carater supranacional, que acabam por 

influir de maneira importante no próprio sistema econ8mico. 

Essa influência é perceptível quando nos deparamos com as estimativas 

aproximadas sobre o volume de dinheiro "sujo" em circuiaçao, e o fluxo de 

valores direcionados aos mais de 48 paraísos fiscais que existem na 

atualidade. A grande quantidade de dinheiro proporcionada principalmente pelo 

narcotr&fico, pela corrupçâ~ pública. pelas distintas formas de contrabando (de 

armas, de material bblico, de pedras preciosas e produtos tecnológicos, &c.) e 

outras formas de criminalidade organizada, necessita necessariamente passar 





Resta lembrar que a natureza do bem jurídico no âmbito da lavagem de 

dinheiro é ainda um tema muito discutido pela doutrina, já que interesses 

individuais poder atingidos pela conduta do agente. Na verdade, tudo 

dependerá da análise do caso concreto, pois determinada conduta, em razão 

de sua escassa lesividade ao sistema econ6mic0-financeiro, poderá afetar 

apenas órbitas individuais e menos genéricas (crimes contra o patrimonio e a 

administração, falsidades, etc.), requerendo um objeto de proteção de menor 

espectro. 

3.4. 0 TRATAMENTO DO CRIME ORGANIZADO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO EM 

ALGUNS PAISES 

Observando o panorama internacional percebe-se que, 

principalmente na última década, a experiencia internacional no combate ao 

crime organizado tem apontado uma sbrie de novos caminhos e alternativas 

político-criminais. 

Uma das formas utilizadas para punir e prevenir o crime 

organizado, especialmente quanto a "lavagem" de dinheiro e o controle das 

entidades financeiras. 

A legislação portuguesa trata do assunto sob o titulo 

"branqueamento de capitais", com0 Decreto-lei n. 313, de 15 de setembro de 

1993, e Decreto-lei n. 325, de 2 de dezembro de 1995, observando que, na 

exposição de motivos de ambos, vêm expressas razões de política criminal que 



visam, principalmente, prevenir a utilização do sistema financeiro para a prhtica 

desses crimes. Assim é que, no art. 2' do Decreto-lei n. 313193, há referência 

expressa de que o diploma se aplica As entidades financeiras, que estão 

obrigadas a identificar seus clientes e a observar Suas transações, recusando- 

se a efetuá-ias, se suspeitas, e denunciando o fato às autoridades (arts. 3O ao 

14). Pelo não-cumprimento dessas obrigações, podem ser responsabilizadas 

as entidades financeiras, diretores, gerentes, inclusive empregados que 

estejam diretamente ligados à infração, punidos, também, a titulo de 

negligência (ads. 17 ao 22). As sanções são administrativas e a sua aplicaçao 

de competência do Ministério das Finanças (arte 28). 

0 Decreto-lei n. 325195 tem natureza nitidamente penal, 

observando-se do seu art. 1 O, que o diploma "estabelece medidas de naturixa 

preventiva e repressiva contra 0 branqueamento de C W b  a de wtros bens 

provenientes dos crimes nele indicados, para além do que já se encontra 

estipulado, na mesma mat6ria. quanto aos bens provenientes do tráfico de 

droga e precursores. JJ 

A legislação é específica para a lavagem de capital proveniente 

dos crimes de terrorismo, tráfico de armas, extor@o de fundos, rapto, 

lenocidio, corrupção e demais infrações referidas no n.1 do art. l0 da Lei n. 

36/94, de 29 de setembro. É conforme está no art. 2', sob o título uConvereo, 

transferencia ou dissimulaçã~ de bens ou produtos.". A prevenção pelas 

entidades financeiras é de acordo com 0 Decreto-lei n. 313193 (art. 30)). 

O Decreto-lei n. 325195 tamb0m prevê obrigações similares para 

as entidades nao-financeira~ mencionadas nos ar&. 4' a0 8", ou seja, cassinos, 



imobiliárias, entidades responsáveis peló pagamento de premio de apostas ou 

loterias, entidades que comercializam pedras e metais preciosos, obrasde- 

arte, aeronaves, barcos ou automóveis. 

Na Espanha, a matéria está no Cbdigo Penal (Ley orgânica 

10/1995, de 23 de noviembre), objeto dos arts. 301 a 304, incluída no Capitulo 

XIV, sob o título De Ia receptación y otras conductas afines. 

Art. 301. 7 E1 que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo 

que &tos tienen su origen en un delito grave, o realice cualguier otro 

acta para ocultar o encubrir su origen ilícito, O para ayudar a /a 

persona que haya participado en Ia infracción a eludir /as 

consecuencias legales de sus actos, será castigado com Ia pena de 

pnsj6n de seis meses a seis anos y multa de1 tanto a1 triplo de1 valor 

de 10s bienes. 

Las penas se impondrán em su mitad superior cuando 10s bienes 

tengan su origen en alguno de 10s delitos relacionados con e/ t&fjco 

de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotdpicas 

descritos en 10s articulos 368 a 372 de este Cbdigo. 

2 Con Ias mismas penas se sancionará, según 10s casos, /a 

ocultacibn o encubrimiento de Ia verdadera naturaleza, origen, 

ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tos bienes o 

pmpiedad de 10s mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de 

10s delitos expresados en e1 apartado anterior o de un acto de 

participación en ellos. 

3 Sj bs  hechos se realiZasen por imprudencia grave, Ia pena ser4 de 

prisión de seis meses a dos anos y multa de1 tanto a1 triplo. 

4 E/ culpable será igualmente castigado aungue e1 delito de/ 

~mvinieren 10s bienes, o 10s actos penados en 10s apartados 

anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en e/ 

extranjem. 

~ ~ t .  302. En /os supuestos previstos en e1 artlculo anterior se 

impodhn Ias penas privativas de liberdad en su mitad superior a /as 

personas que pert~n(3Zcan a una OrganiZación dedicada a 10s fines 

sefialados en 10s mismos, y Ia pena s~perior en grado a 10s j e f .  

admjnistrad~~S o encargados de Ias referidas organizaciones. 



En fales casos, 10s Jueces o Tnbunales impondrc5n, ademds de Ias 

penas correspondientes, Ia de inhabilitación especial de1 reo para e/ 

t?~t?~iici0 de su profesibn o industria por tiernpo de tres a seis afios, y 

p m n  decretar, ai rnismo, alguns de Ias medidas siguientes: 

a) Disolución de Ia organizacián o C I ~ U S U ~  definitiva de sus locales 
o establecimientos abiertos a1 público. 

b) Suspensión de Ias actividades de sus locales o establecimientos 
abiertos a1 pdblico por tiernpo no superior a cinco anos. 

c) Prohibición a Ias mismas de realizar aquellas actividades. 

Operaciones m~~an t i l es  o negocios, en cuyo ejercicio se haya 

facilitado o encubierto ei delito, por tiernpo no superior a cinco 

anos. 

~ r t  303. Si 10s hechos previstos en 10s artículos anteriores fuemn 

realizados por empresario, interrnediario en e1 sector financiem, 

facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, 

en e/ ejercicio de su cargo, pmfesión u oficio, se le irnpondnl, adernds 

de Ia pena correspondiente, Ia de inhabilitacibn especial para empleo 

o cargo público, profesión u oficio. industria o comercio, de tres a diez 

afios, se impondrá Ia pena de inhabilitacibn absoluta de diez a veinte 

afias cuando k x  referidos hechos f ~ m ? n  realizados por autondad o 

agente de Ia misma. 

A tal efecto, se entiende que son facultativos 10s medicos, psicólogos, 

/as personas en posesibn de tftulos sanitarios, 10s veterinanos, 10s 

fama&ut ic~ y sus dependientes. 

~ r t  304. La provocación, Ia conspimción y Ia proposicián para 

cometer 10s delitos previstos en 10s artlculos 301 a 303 se castigará, 

respectivamente, con Ia pena inferior en uno o dos grados. 

Na Col&nbia, o Governo Nacional expediu o Decreto n. 1872, de 

20 de novembro de 1992 (incluído no Decreto n. 663, de 2 de abril de 4993. 

Estatuto OrgHnico do sistema Financeiro). extraindo-se de seus 

considerandos. o seguinte: 

La constumbre de Ia "reserva bancaria" no puede constituir una 

protecci6n de conductas criminales, abusivas o contrariar a /a buena 

fe que ha de regir e1 tráfico mercantil in encubrir inforrnacidn que 
pueda facilitar Ia labor de Ia adrninistmcibn de justicia. 



Nas expressões de Hernando Hernandkz Quintero: 

(...) e1 decreto obliga a que Ias instituciones sometidas a1 contml y 

vigilansia de Ia Superintendencia Bancaria adopten medidas de 

control apropriadas y suficientes, orientadas a evitar que en /a 

realizacibn de sus optijraciones puedan ser utilizadas como 

instrumento para e1 ocultamiento, manejo, inversión o 

aprovechamiento en c~aiquier forma de dinem o otms bienes 

provenientes de actividades delitivas o a Ias transaciones y fondos 

vinculadas com Ias mismas. 

Com o objetivo de combater a criminalidade organizada, foi 

editada a Ley 365. de 21 de fevereiro de 1997. que alterou disposiçbes do 

Código Penal, instituindo o crime de lavado de activos como delito autdnomo, 

deixando de tratá-lo como forma de receptação: 

Articulo 247-A. Lavado de Activos. E1 que adquira, resguarde, 

invierta, transpode, ttransfome, custodie o administre bienes que 

tengan su origen mediata O inmediata en actividades de extomibn, 

ennquecimiento ilicito, ~ecuestro ext0rSiv0, rebelibn o relacionadas 

con e/ trafico de drogas t6xicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópcas, le d6 a 10s bienes Pmvenientes de dichas actividades 

apariencia de legalidad O 10s legalice, oculte o encubra Ia verdadem 

naturaleza, arigen, ubicacidn, destino, movimiento o derechos sobre 

ta/es biene, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su 

origen illcita incumrá, por esc sol0 hecho, en pena de prisión de seis 

(6) a quince (15) anos y multa de quinientos (500) a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales. 

La misma pena se aplicará cuando Ias canductas descritas en e/ 

inciso anterior se malicen sobre bienes que conforme a/ parágrafo de1 

articulo 340 de1 Cbdigo de Pmcedimiento Penal, hayan sido 

declaradas de origen illcito. 

Parbgrafo 19 €1 lavado de activos será punible aun cuando e/ delito 

de/ que provenierem /os bienes, o 10s actos penados en 10s aparfadas 

anteriores hubiesen sido cometidos, total o parciaimente, en e/ 

extranjem. 
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Parágrafo 29 Las penas previstas en e1 pmsente articulo se 

aumentarán de una tercera parte a Ia mitad cuando para /a 
realizacibn de Ias conductas se efectuarem operaciones de cambia o 

de comemio exterior, a se intmdujeerem mercancias a1 territofio 

nacional 

Parágrafo 39 E1 aumento de pena prevista en e1 pardgrafo antedor, 

tambjén se apljcart) cuando se intmdujeren mercancias de 

contrabando a1 territafio nacional. 

O art. 247-B tipifica a omissão de controle: 

Artl~~10 247-8: Omisión de Control. €1 empleado a dimctivo de una 

institución financiem o de una cooperativa de ahom y credito que, 

con en fK) de ocultar a encubnr e1 ofigen illcito de1 dhem omita e/ 

cumplimiento de alguna a todos 10s mecanismos de contrai 

establecidas por /os ~ I '~~CU/OS 103 y 104 de Decreto 663 de 1993, para 

/as transacciones en efectivo i n~~n i rá ,  por ese solo hecho, en pena 

de prisi6n de dos (2) a seis (6) anos y multa de cien (100) a diez mil 

(f0.000) salarios mínimos legales mensuales. 

NO Brasil, a recente Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, dispõe 

sobre 0s crimes de "lavagem" ou ocultaçao de bens, direitos e valores e sobre 

a prevenção da "tilizaç80 do Sistema Financeiro para os ilícitos nela previstos. 

Os tipos penais são: 

~ r t .  i0 Ocultar ou dissimular a natureza, origem, iocaiizaçao, 

diçposição, movitnenta!$o ou propriedade de bens, direitos ou 

vaiares provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 

I - de tráfico ilícito de substancias entorpecentes ou drogas afins: 

I I  - de terrorismo; 

111 - de contrabando OU tráfico de armas, munições ou matena1 

destinado à sua produ@o; 

IV - de extorsao mediante sequestro; 

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou 

para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, coma 

ou preço para a prática ou omissa0 de atos administrativos: 

VI - contra o sistema financeiro nacional; 



VI - praticado par organização criminosa. 

Pena: reclusão de trés a dez anos e multa. 

9 10 Incorre na mesma pena quem, para ocular dissimular a utilizaç8o 

de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes 

antecedentes referidas neste artigo: 

I - as converte em ativas licitas: 

11 - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, 

guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; 

111 - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos 

verdadeiros. 

cj 2" Incorre, ainda, na mesma pena quem: 

I - utiliza, na atividade econbmica ou financeira, bens, direitos ou 

valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes 

antecedentes referidos neste artigo; 

I1 - participa de grupo, a~sociaçao Ou escrit6rio tendo conhecimento 

de que sua atividade principal Ou secundária é dirigida à prática de 

crimes previstos nesta Lei. 

3 30 A tentativa é punida nos termos do parágrafo Único da art. 14 do 

Código Penal. 

9 40 A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos 

nos incs. I a VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de 

forma habitual ou por intermédio de organização criminosa. 

9 50 A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser 

cumprida em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplid-la ou 

substitui-la por pena restritiva de direitos, se a autor, co-autor ou 

participe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 

esclarecimentos que conduzam à aPUrafl0 das infraçbes penais e de 

sua autoria ou à localiza@o dos bens, direitos ou valores objeto do 

crime. 

Segue o modelo dos Decretos-leis n. 313193 e 325/95 de 

Pottugal, visando às instituiçdes financeiras. com detemiinaçao de que elas 

são responsbveis pela identifiicaç80 dos clientes. inclusive proibindo-os de 

realizar opera~aes suspeitas. que deverao ser denunciadas às autoridades. 



penalidades, para elas, silo administrativas, aplicadas pelo Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras - COAF, órgão criado pela própria lei no 

âmbito do Ministério da Fazenda, com atividade, ainda, de receber, examinar e 

identificar as ocorr6ncias suspeitas de atividades ilicitas previstas nessa norma. 

c o que consta dos arts. 9' ao 17'. 

A Lei no. 9.613198 envolve temas de Direito Penal, Processual 

Penal e Administrativo. 

O sujeito ativo, no caso, é indeterminado, de vez que n8o se exige 

qualidade especial da pessoa que praticar a conduta típica, que atinge a ordem 

económica e financeira do Estado (sujeito passivo). O crime 6 de açáo múttípla, 

tipo aberto, compreendendo qualquer operação pela qual se realiza um 

aproveitamen(o de bens de origem ilícita. 0 objeto material é o produto de 

qualquer dos crimes descritos nos incs. I a VI1 do art. 1'. Admite a tentativa, por 

disposiç80 expressa do § 3'. 

A pena 6 privilegiada para 0s autores, co-autores ou participes 

que colaborarem espontaneamente com as autoridades na apuração dos fatos 

e na localização dos bens. 

O combate ao crime organizado demanda especificidade de 

atuaçao66 e instrumentos aiternativos de investigação, a fim de que haja 

eficiencia nas investigações e sUceSS0 na repressao criminal. 

A experi(ncia italiana mostrou que a realização de investigaçóes 

patrimoniais sobre pessoas que haviam cometido algum ato de corrupçao foi 

66 Consistente nas seguintes fases: Coleta de dados, análise, elaboraçao de estratbgia 
investigatbda, obten@o de provas e finalmente re~ressao atrav8~ do processo criminal. 



muito importante para a identificação de rastros de operações criminosas. 

As aberturas de contas, a escuta telefônica, a análise de contas 

telefônicas, a movimentação bancária dos investigados mostraram-se eficazes 

para o sucesso da 'Operação M ~ O S  Limpas" ", pois serviram de rastros para 

os investigadores. 

A Itália utilizou a delação premiada, escutas telefonicas, a 

penalização dos caixa-dois, punição à corrupção, dentre outros instrumentos 

para combater o crime organizado, mas nada se comparou com a 

manifestação popular exigindo um basta à corrupção através do apoio gs 

atividades investigatórias realizadas pelo paquet, mediante envio de 

telegramas e cartas aos parlamentares- 

A lei brasileira surge como forma de dotar o órgaos 

encarregados da persecuç&o criminal de meios operacionais e juridicos para 

atuarem no combate ao crime organizado. 0 legislador, no afa de mostrar g 

opinigo pública sua indignação com 0 avanço da criminalidade, elaborou uma 

lei pemeada de defeitos técnicos, razão pela qual a doutrina e jurisprud6ncia 

começam a apontar inconstitucionalidade~ e restrições ao alcance da mesma. 

3.5. CRIME ORGANIZADO E HABITUALIDADE CRIMINOSA 

Conforme CIBudio Heleno FRAGOSO: 

67~a~estra proferida pelo Sr. Procurador-Geral italiano Paulo lelo. na Comissão de 
e Justiça, presidida pelo Deputado Bemardo Cabral. em setembro de 1997, sobre a 
experiencia italiana no combate ao crime organizado. 



(...) não h& regras especiais para atender à hipótese de açbs que 

configurem crimes permanentes e continuados ... a ação se protrai, 

com a permanencia do resultado antijurldicp ... em nenhum caso, 

porém, serão considerados os atos praticados na vigencia da lei 

anterior." 

O crime de quadrilha ou bando é considerado qualificado e permanente, 

sujeitando-o à aplicação da lei nova, que 6 mais severa. 

AO processo pelo crime de quadrilha ou bando aplicar-sedo as regras 

do direito material e direito processual insculpidas na LCCO, mesmo se mais 

severas, se a quadrilha continuar atuando após a vigencia da lei. 

A lei prevê uma causa de aumento de pena no § 4O do art. 10, ao 

determinar que a pena ser& aumentada de um a dois terços, nos casos 

previstos nos incisos I a VI do caput, Se O crime for cometido de forma habitual 

ou por intermédio de organizaç8o criminosa. Trata-se da figura da 

habitualidade criminosa, ou do criminoso habitual, conceito diferente do de 

crime habitual. 

O delito habitual se distingue da habitualidade no crime. Naquele, o 

delito 6 único, constituindo a habitualidade uma elementar do tipo. Na 

habitualidade no crime, ao c0ntr6rio1 h6 pluralidade de crimes, sendo a 

habitualidade uma qualidade do autor, na0 da infra@o penal. O § 4O, portanto, 

permite o aumento da pena no caso do agente que se dedica a praticar crimes 

de lavagem de dinheiro proveniente de algum dos crimes previstos nos incisos 

I a VI do arta 10 ou por intermédio de uma organizaçso criminosa. Ao contrario 

do crime habitual (onde a reiteraça0 de atos penalmente indiferentes de pm sj 

68 

69 
Heleno Cláudio Fragoso. Liç6es de direito penal, P. 24. 
Heleno Cláudio Fragoso, Op. cit., P. 107. 



Constitui um delito único, ante a exlst8ncla de um todo tileite) aqui teme. uma 

sequencia de atos típicos que demonstram uma tendgncia por parte do autor. 

No crime habitual a prática de um ato apenas náo gera tipicidade. No 

dispositivo em questao cada um dos crimes anteriores possui plena autonomia, 

e é seu conjunto que permite o aumento da Pena. 

O aspecto mais importante é que o pardgrafo introduz a figura da 

"reiteraçao ciminosafl, que nada mais b do que uma característica do criminoso 

chamado "profissional" ou "habituar. 

~ g o  estamos diante um crime continuado propriamente dito (art. 71 do 

Código Penal). Tampoucõ a lei faz referencia e exige uma comunha0 de 

circunstâncias temporais, espaciais e o~erativas Para que se reconheça uma 

"unidade" fídicia ou real de delitos. 

Em verdade, o parhgrafo 4' trata com maior rigor ainda o criminoso 

profissional, partindo do patamar de um teri;o e chegando a dois teqos para o 

aumento da pena. O dispositivo est8 reservado, portanto, situaçbes em que o 

agente, reiteradamente e de forma habitual. venha se dedicando ao delito. ~a 

mesma forma, incidirá no aumento aquele que atuar por intermbdio de uma 

organiza@o criminosa, uma vez que nesse caso tanto a habitualidade quanto 0 

"profissiona~ismo" da conduta serao dados insitos ao delito. 
I 

3.6. A IMPORTANCIA DA REGULAMENTAÇAO DA LEI E DE UMA 

POLJTICA CRIMINAL ESPECIAL 

 pós esses coment8rios. resta apenas salientar a importãncia de uma 

política criminal especifica para a matbria. 



Analisando a experiência internacional, percebemos que um dos mais 

importantes aspectos para a prevençdo aos delitos de lavagem de dinheiro 6 o 

aperfeiçoamento do sistema administrativo e dos controles financeiros. De 

pouco valer6 o estabelecimento de tipos penais sem a correspondente cria@o 

de um detalhado regulamento que desenvolva os comandos legais já previstos 

na Lei 9.613/98 (fundamentalmente nos Capitulas V a IX). A mera criaç~o de 

crimes representa estatisticamente muito pouco ante uma responsável e efetiva 

regulamentação do sistema econi3mico-financeiro. 

A própria lei necessita de um regulamento específico. E mesmo após 

sua regulamentaçao ser6 impoitante na0 perder de vista o cardter 

interdisciplinar da matbria (que envolve aspectos jurídicos, econdmicos e 

político-sociais), seus efeitos metaindividuais e seu perfil que transcende 

fronteiras (dada globalizaçHo da delinqudncia). A comunhao de forças, e o 

apeifei~oamento dos organismos policiais, de instituiçóes como a Magistratura 

e Ministério Público, e de todos que direta ou indiretamente estHo relacionados 

ao problema, surge como um caminho necessario. 

Enquanto política pública. a prevençso Parece Ser a maior arma na luta 

contra ao tipo de criminalidade de que estamos tratando. Acreditamos que o 

intercambio de informaçde~ e a coordenaçao das atividades de prevençao e 

repressao serao sempre o fundamento de uma política pública eficiente e 

consciente que conduzirh a resultados mais realistas e justos. 



4. OS ÓRGAOS ESTATAIS E A LEI DE COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO (LEI 9.034195) 

Q volume de revelaçbes envolvendo o crime organizado indicam que 0 

Brasil está se assemelhando à Coldmbia. Surgem suspeitas e indlcios, nos 

meios especializados, de que O Brasil se tornou um ponto estratbgico no 

esquema mundial de distribuição de drogas. 0 mais preocupante é que as 

revelaçbs mostram que o crime organizado está operando a partir de um 

estado-maior, que coordena as suas a@es estrategicamente planejadas. os 

indícios desse planejamento env0hem vários aspectos. 

O primeiro se relaciona à infiltra@o das organizações criminosas nas 

diversas esferas do Estado e nos três poderes: deputados são denunciados de 

chefiar quadrilhas, os aparatos policiais e outros ramos do executivo esao 

contaminados pela presença de quadrilhas, juizes fariam parte de esquemas 

de protege de quadrilhas etc. 0 esquema organizaciona1 do crime abrange 

também empresas legais e o uso de instituições financeiras para a lavagem de 

dinheiro. Nenhuma infiltra@o dessa envergadura ocorreria sem um 

planejamento central, racionalmente definido. Se isto 6 verdadeiro, as 

autoridades devem lidar com a hipbtese de que 0 narcotrdfico e o crime 

organizado operam a partir de um comando nacional centralizado. 

O segundo aspecto que aponta para a existhcia desse comando diz 

respeito às conexbes entre quadrilhas que atuam em ramos criminosos 

diferentes e em diferentes estados: surgem fios que ligam as quadnhas que 



atuam no tráfico de drogas, contrabando de armas, roubos de cargas e de 

veículos, contrabando de produtos eletro-eletr8niws etc. Por outro lado, 

surgem inter-conexdes entre os grupos que atuam no Acre, Alagoas, 

Maranhão, Piauí, Ceará, Amazonas, Espífio Santo, Mato Grosso e Mato 

Grosso do sul. A CPI do Narcotráfico levantou indícios de que o centro racional 

das inter-conexões criminosas pode estar localizado em Sgo Paulo, 

provavelmente também no Rio de Janeiro. OS efeitos trágicos do crime 

organizado, particularmente do narcotráfico, s%o por demais conhecidos: 

destruição de jovens, de crianças, de famlfias etc. 0 aumento da viol&ncia 

urbana está com o crime organizado e com O trãfico de drogas: a 

violência urbana mata mais hoje no Brasil do que qualquer guerra dos Últimos 

tempos. Em çao Paulo chega-se A terrível cifra de quase mil mortos por m4s. 

0 avanço do crime organizado nas várias esferas sociais e de poder 

confirma a mais completa faJ6ncia do Estado. 0 Estado n8o s6 n8o mostra 

nenhuma eficácia no combate ao crime, como perdeu toda a credibilidade 

perante a opinião pública de que possa fazer algo nesta área. Por mais incrível 

que pareça, ( o Legislativo, o poder mnos apto Para isso, atrav6s da CPI do 

Narcotr&fico, que está trazendo A luz do dia as revelaçdes sobre as dimensbs 

do crime organizado, suas ramificações e um P O S S ~ V ~ ~  mapa de seu 

funcionamento. estranho que atb hoje a Polícia Federal e os 6rgãos de 

inteligência do governo nao tenham feito um organograma de funcionamento 

do crime organizado no país. Chega a ser espantos0 que o presidente 

Fernando Henrique Cardoso, depois de cinco anos de mandato, se limite a 

criticar a onda de impunidade e a dedarar que ''6 necesshrio uma aç& mais 

enérgica para combater a criminalidade". O que a sociedade espera do 



presidente não são declaraçdes, mas -0, através da Policia Federal e do 

Ministério da Justiça. 

O processo de colombianização do Brasil exige das autoridades uma 

postura mais agressiva e mais eficaz contra o crime. 

É necessário desencadear uma opera@o de estado-maior envolvendo 

os três poderes e vhrios drg8os do Estado: O legislativo atravbs de Cpls, o 

Executivo, com um planejamento estrategico e envolvendo 6rg8os como a p ~ ,  

o Ministbrio da Justiça, o Banco Central e a Receita Federal, e o Judiciãrio, que 

precisa acelerar os julgamentos. somente a ação conjunta dos diversos 6rgaos 

do Estado poderá mapear a a@o do crime e definir uma estratbgia eficaz no 

seu combate. 

O governo federal deve também desencadear operações conjuntas 

Estados-Uniao, tanto nas tarefas de combate quanto de inteligdncia e 

rastreamento do crime. Não se trata mais apenas de prender o traficante do 

morro. E preciso desbaratar o comando nacional crime. O seu alastramento, 

aponta tambbm para a necessidade de aperfeiçoamento da legislaçiio visando 

impor-lhe penas mais Severas. 

4.1. A ATIVIDADE POLICIAL EM FACE DA DE COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO 

A florescente criminalidade urbana, apanhando, n8o raro, exemplos 

organízacionais dos segmentos empresariais Para aplicá-los às sociedades de 



delinquentes e de delinquência, tem impulsionado o Estado brasileiro a sair em 

busca de soluções para o enfrentamento da crise de segurança pública 

experimentada com invulgar destaque neste final de s6culo. Acuado pela 

macrocriminalidade, só tem O Governo Federal procurado o caminho das leis 

severas, mirando aplacar a inteligência e a superioridade material dos 

operadores do mundo do crime. 

Ainda que detecte a doença que esgarça o seu tecido social, o Estado 

não tem sido um cirurgião eficiente para recompd-10. 

O crime é um fato social; histórico. c impossível revertê-lo com 

facilidade, embora o Estado deva continuar a procurar minorar os efeitos e lutar 

pela sua diminuição, qualitativa e quantitativa. 

Infelizmente, não será esta lei suficiente para combater o crime 

organizado, pois para isso, torna-se necessária uma legislação clara, simples, 

ágil e a adoça0 de medidas administrativas e sociais compatíveis, sem perder o 

respeito a ~onstituição.'~ 

BUSCOU o legislador, através do diploma em apreço, armar os segmentos 

estatais comprometidos funcionalmente com o combate ao crime organizado. 

Assim, procurou instrumentalizar juridicamente o aparelho policial e o Poder 

Judiciário para que estes possam enfrentar, modus in rebus, a superioridade 

das empresas delinqüenciais. NOS limites impostos a Um ensaio singelo como o 

presente, serão abordados os temas mais destacados da Lei 9.034 

70 ct Geraldo Prado; WiIIiam Dougas. Comentários à Lei contra o crime organizado, p. 122. 



notadamente no  que interessa à atividade policial, quer d e  forma direta, quer 

de maneira reflexa ou indireta. 

4.2. O OBJETIVO DA LEI 9.034195 - 

~ o g o  no art. 1°, anuncia a Lei n. 9.034 que tem como objetivo definir e 

regular "meios de prova e procedimentos investigatóios que versarem sobre 

crime resultante de açóes de quadrilha ou de bando". Num primeiro olhar, 

estaia cuidando a lei especial apenas de impor regras procedimentais (e por 

vezes de Indole material) aos crimes de bando ou quadrilha, já tratados no 

Código Penal, ait. 288. Tanto é assim que Élio Wanderlei de Siqueira Filho 

dedicou um capítulo inteiro do seu excelente artigo "Quadrilha ou Bando - 
Crimes praticados por organizaçóes criminosas - Inovaç8es da Lei AP 9.034/95~ 

ao comento do perfil do delito do art. 288 do C6digo Penal. Palavras do 

professor pernambucano, ao abordar o art. l0 da LCCO: 

Entendo que considerando que a interpretação da legislação penal e 

processual penal reclama o emprego de institutos de conceitua@o 

bem delineada, reportando-se o primeiro dispositivo, explicitamente, 

aos termos quadrilha e bando, complementando a idéia com a 

expressa0 'crime" e não contravenções, muito menos as acepções 

genéricas de infração e ilicito penal, não se pode eleger outro 

posicionamento que na0 seja o de visualizar, aqui, quadrilha, bando 

OU organização criminosa, exatamente como aquela associação 

mencionada no multi-aludido art. 288. (...) Portanto, por uma injun@o 

IMica, as regras emanadas da Lei no 9.034195 se aplicarao, tão- 

somente, quando verificada a prdtica de delitos em concurso material 

como o crime de quadrilha ou bando .... 



Em outra orientação, Adhemar Maciel assegura que a Lei 9.034 "não 

define, no que faz bem, o que seja uma 'organização criminosa', afinal não se 

trata de figura típica. O conceito de 'organização criminosa' deve ficar, assim, 

por conta da doutrina e jurispnrd6ncia". E após distribuir indagações sobre o 

que o legislador quis dizer com a express80 "organizaçdo criminosa", inclusive 

sobre o englobamento dos tipos antevistos no art. 288 do CP e nos arts. 12 e 

13 da Lei de Tóxicos, diz o experiente magistrado: "Embora a lei não esclareça, 

seu objetivo 6 a grande criminalidade, e as 'quadrilhas de bagatela'. O 

número de associados me parece indiferente, não obstante o próprio artigo ?O 

falar em 'açaes de quadrilha OU bando " .71. 

NO pensamento de Geraldo Prado e William Douglas, o objeto do 

diploma legal em análise 6 o rebate ao crime de concerto, ainda que nao 

obrigatoriamente com um mínimo de t r h  participes, como exige o tipo do art. 

288 do Código Penal. De acordo com a nova dicção do 9 4 O  do art. 159 do 

Código Penal, imposta pela Lei 9.269, de 02.04.96, que substituiu a originária 

expressa0 "quadfllha e bando" por crime "cometido em concurso", conferiu a 

benesse de redução da pena em caso da delaçáo eficaz de um dos co- 

participes do crime de extorsão mediante sequestro. 

Sem dúvida, o sistema penal não permite interpretaçdes isoladas para 

temas tão interpenetrados como OS que agora sao analisados. Por isso, 

imperiosa 6 a leitura do art. l0 da Lei 9.034, A luz da nova redação do § 49 do 

art. 159 do diploma penal bhsico. 

Adhemar Ferreira Maciel. Observações sobre a lei de repressão ao crime organizado, p. 
93ss. 



4.2.1. A AÇAO CONTROLADORA 

Ao dispor, no art. 2'. 11, sobre a possibilidade de o agente policial 

retardar a interdição do que supõe ser- a ação praticada por organizaflo 

criminosa ou a ela vinculada. desde que mantida sob observaçilo e 

acompanhamento. postergando a medida Para momento futuro, mais propício à 

eficaz arrecadação de provas e informaflo, nada mais fez a Lei 9.034 do que 

dar roupagem jurídica a prhtica de acampanar delinqüentes, táo ao gosto dos 

órgaos policiais brasileiros. 

Assim, mesmo tendo sob a sua vista a concretizaçáo de um 

crime, escolhe o policial, ao leme da sua sensibilidade, o lugar e o momento 

mais oportuno para formalizar a abordagem do praticante do crime, mirando 

com isto arrecadar provas mais robustas do delito perpetrado e indícios mais 

fortes de outros ilícitos que guardem liame com aquele. 

A luz na dicção do mencionado inciso I1 do art. 2 O ,  6 discutida a 

agressão ao principio da obrigatoriedade, encartado no art. 301 do cpp, 

segundo o qual "as autoridades policiais e Seus agentes deverão prender quem 

quer que seja encontrado em flagrante delito". 

Para Vicente Cernicchiaro, o preceptivo especial ora comentado 

"no tocante a ações praticadas por organizações criminosas ou a ela 

vinculadas derrogou O art. 301 do Código de Processo Penal'. D e ~ t a q u e - ~ ~ ,  

para evitar inxerpretaçóes distorcidas, que O autor deixa bastante claro 



entender o fim da vigência do art. 301 do CPP e, obviamente, da prevalência 

do princípio da obrigatoriedade, apenas nos casos de macrocriminalidade. 

Outra implicação proveniente do texto do suprareferido inciso II do 

art. 2O, é a increpação de inconstitucionalidade a este dirigida por ponderável 

parcela da doutrina, já que a Constituição Federal, art. 5 O ,  inciso LXI, assegura 

que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judicial...". Só que, no especialíssimo caso de 

crime organizado, sob a regência do inciso 11 do ait. 2 O ,  mesmo depois da 

situação fática do que convencionalmente se chamaria de flagrante, o policial 

ainda poderá prender o criminoso, desde que esteja acompanhando as açóes 

deste. 

Parece que não existe incompatibilidade vertical entre o 

mandamento constitucional e o inciso da norma inferior, pois o inciso II do 

premencionado art. 2O cuidou de estabelecer, tecnicamente, o que é situaflo 

de flagrância em termos de macrocriminalidade, a exemplo do que já havia sido 

feito pelo CPP, art. 302, Ill e [V. 

Ademais, se não bastasse a vontade do legislador extravagante, 6 

pacifico que o crime de quadrilha ou bando, e até mesmo o nove1 associação 

criminosa, são delitos permanentes, ensejando a configuração do flagrante 

protraído.72 

72 Cf. Geraldo Prado; William Douglas. ComentArios A lei contra o crime organizado, p. 89ss. 



4.2.2. 0 ACESSO A DADOS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

A Lei 9.034, em seu art. ZO, inciso III, permite, em caso de crime 

organizado, o acesso a dados, documentos e informaçaes fiscais, banchrias, 

financeiras e eleitorais. Em tese, o apanhamento das referidas provas pode ser 

da iniciativa exclusiva do policial, desde que não haja o risco de choque com 

as garantias constitucionais do sigilo, como, por exemplo, na hipótese em 

que 0s dados, documentos e inf0mIaçÕeS sejam franqueados pelo próprio 

investigado (o que não é fácil de acontecer). NO mais, os praxistas, em maioria, 

recomendam que o policial proceda nos moldes do art. 3O, comunicando o fato 

ao juiz, que realizará a diligência pessoalmente. 

O tema é tratado a partir do art. sO, inciso X, da Constituição 

Federal que dispõe: são hviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito B indenizaç80 pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação. 

Celso Bastos ensina que: 

(...) intimidade consiste na faculdade que tem cada indivlduo de 

obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, 
assim como de impedir-lhes o acesso a informaçbes sobre a 

privacidade de cada um, e também impedir que sejam divulgadas 

informações sobre esta Area da rnanifestaçiio existencial do ser 

humano.73 

A doutrina francesa apresenta definição semelhante ao afirmar 

que Le domaine de Ia vie pnvee comspond à Ia sphère secrète oú I'individu 

73 ~ornentários à Constituiçao do Brasil, p.63. 



aura /e droit d'dtre laissé tranquille74. O domicílio e o sigilo da correspondencia 

estão também ao abrigo de intrusões não consentidas. 

Em suma, intimidade abrange, em sentido restrito, a 

inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, e o segredo 

profissional 75. 

Aparentemente, tem-se a impressão de que o direito à intimidade 

é um direito absoluto76 e, em fazao disso, impedido estaria o Estado de quebrar 

o sigilo do individuo. 

Os direitos fundamentais gozam de certa relatividade, em face da 

ne-sidade de se proteger outros direitos tambem fundamentais, conforme 

relata o acórdão abaixo: 

PR.0CESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - QUEBRA DE 

SIGILOS BANCARIO, FISCAL E DE COMUNICAÇÕES 

TELEF~NICAS (ART. 5 O ,  X E XII, DA CF) - I. Os direitos e garantias 

fundamentais do individuo não são absolutos, cedendo em face de 

determinadas circunstâncias, como, na espdcie, em que h& fortes 

indicios de crime em tese, bem como de sua autoria. II. Existência de 

interesse público e de justa causa, a lhe dar suficiente sustentáculo. 

111. ObservBncia do devido processo legal, havendo inquerito policial 

regularmente instaurado, intervençao do 6rgao do parquet federal e 

prévio controle judicial, através da apreciação e deferimento da 

medida. (TRF 2a R - HC 95.02.22528-7 - RJ - 3a T. - Rel. Des. Fed. 

Valmir Peçanha - DJU 13.02.96). 

A relatividade dos direitos fundamentais passa a ser possível com 

a aplica~áo do principio da proporcionalidade, que é uma maneira de se corrigir 

74 Jean Morange, Droits de I'homme et libertes publiques, 1982. 
75 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional, p. 203. 
76 Edilson pereira de Farias, Colisao de Direitos; p. 74-78. O autor faz profundo estudo sobre 
normas restritivas de direito fundamental citando doutrina estrangeira e julgados de tribunais 
constitucionais. 



o alcance de certos direitos fundamentais. Um exemplo da aplicação do 

princípio da proporcionalidade é a admissibilidade e utilização de prova ilícita, 

na hipótese de a mesma ter sido obtida para o resguardo de outro bem 

protegido pela Constituição, de maior valor do que aquele a ser resguardado 77. 

É uma tentativa de atenuar-se a "Teoria dos frutos da árvore envenenada" 

(fruits of poisons tree), com origem na Suprema Corte dos EUA. O exercício 

dos direitos fundamentais deve ser conciliado com a necessidade de proteger- 

se o Estado Democrático de Direito. 

A esse propósito salientou Celso Ribeiro Bastos que 

publicidade, garantia das partes, da coletividade em geral e do magistrado, as 

primeiras colocadas ao abrigo de medidas arbitrárias e premeditadamente 

injustas, a comunidade resgatada em um conceito de controle sobre os atas 

judiciais, e o magistrado protegido contra "insinuaç6es e maledic8n~ias"~~, 

opõem-se em muitas circunstâncias o interesse maior de reserva. 

0 segredo da justiça não anula as conquistas da democracia 

burguesa, relativas à exigencia de motivago das decisões judiciais, celebra@o 

do devido processo legal, bem Como a perenização do contraditório e da ampla 

defesa. 

Para Vicente Greco Filho, a lógica da publicidade está em ser 

esta a "garantia das outras garantias, inclusive da reta aplicação da lei"79, cuja 

excepcionalidade não pode ficar ao bel prazer das partes, do juiz ou mesmo do 

legislador ordinário, visto que, elevada a dogma a>nstitucional, evidenciou a 

natureza de ordem publica do comando em tela. Somente quando o interesse 

Antonio Scarance Femandes, Constitui~ã0 da República, p.72, apud Luiz Flávio Gomes, 
Crime Qrganizado, P. 121. 
78 Cf. Celso Ribeiro Bastos, Comentários Constituiç~o do Brasil, vol. 2, p. 285. 
79 Vicente Greco Filho, Tutela constitucional das liberdades, p. 11 3. 



público determinar ou a presetvaçao da intimidade nao puder prescindir do 

sigilo, caberá excluir a publicidade, mas com as  cautelas recomendadas pelo 

art. 93, IX, da Constituiçao da ~epub l i ca .~~  

Com isto, a soluç80 de o policial pedir autorizaç80 a o  juiz para 

empreender a diligência em analise está consentanea com o que diz o Código 

de Processo Penal, art. 234, e caberá ao magistrado, comprometido com o 

principio da verdade real, aquilatar se pode dar a ordem ao policial ou se deve 

chamar para si a atividade (ait. 3' da Lei 9.034). 

Por fim, a quebra do sigilo exige prévia autorização judicial, 

porque atinge direito fundamental da pessoa, necessitando, portanto, da 

protepáo do juiz e, também, da previsão legislativa ''. 

A Constituiçao Federal de 1988 foi a primeira a prever o sigilo das 

comunicaçóes teief6nicass2. O texto remeteu a iegisiaçao à previsao das 

hipóteses e forma da quebra do sigilo (afi. sO, XII), O que provocou acirrada 

discussao acerca da aplicabilidade da norma constitucional. " 

80 Geraldo Prado; Williarn Douglas. Comentários à lei contra o crime organizado, p. 65. 
Edileon Pereira de Farias, Op. Cit, P. 76. "Comumente faz-se refeMncia 4s seguintes 

restfiças: a) as estabelecidas dlretamente pela constltuiçdo; b) as estabelecidas por /e/ 
autorizade pela constituiç40 (reserva de lei) e C) as estabelecidas indiretamente pela 
constituição (implícitas). " 
82 Fábio Tavares Ribeiro. Escutas telef6nicas por deteminaç80 judicial. Estudo sobre 
legalidade. Tese aprovada no III Congresso Estadual em Minas Gerais, Revista Jus 20155, 
ublica@o da Açwcia@o Mineira do Ministerio Público. 

Luiz Torquato Avolio. in Provas IIUtls. RT p. 155 e 156, apud FBbio Tavares Ribeiro; 
entende pela inaplicabilidade da norma face da a~Sdnci8. i3 Bpoca, de lei especifica. FGbio 
Tavares Ribeiro; Op. cit., p. 57, apoiado em doutrina, entende pela possibilidade, face da 
recepção da Lei no 4.117162 (Código Brasileiro de Telecomunicações), pela nova ordem 
constitucional. 



No sistema constitucional anterior o tema sd foi objeto de 

manifestação pelo Supremo Tribunal Federal, em 1977. 

A lei não só ratificou o princípio da intangibilidade do direito à 

intimidade como regra constitucional, como estabeleceu de forma clara os 

estreitos limites da interceptação das comunicações telefgnicas 85. O legislador 

criou a referida lei com o propbsito de dotar o ordenamento jurídico de meios 

eficazes e adequados no combate ao crime organizado 86. 

No direito comparado observa-se que países como a ~ n ~ l ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

Alemanhae8 e recentemente a França8' foram condenados pela Cour 

européenne des dmits de I'homme por violarem o art. 8 da Convença0 dos 

Droits de I 'homme, em razão da inexistência de lei especifica sobre escuta 

telefônica, providência exigivel em uma sociedade democrática. 90 

A interceptação telef6nica 6 meio de apreensão imprópria de 

prova, uma vez que configura operaç80 t h i c a  atravbs da qual se permite a 

84 A prova gravada de uma liga@O telefdnica era colocada com0 ponto principal da discussão. 
O STF inquinou de ilegal e imoral a prova obtida de que se utilizou o conjuge, em a@o de 
divórcio, cassando a decisão do TJRJ. Ibidem, P. 56. A quesHo começa a ser revista por 
alguns tribunais, p.ex, Ementa: Processo Civil. Prova. GravaçBo de conversa telefbnice feita 
pela autora da açáo de investigaçáo de paternidade com testemunha do processo. 
Admisçibilidade. RE no. 9.0121RJ-Regi~tr0 91045039. RDR (rev.renovar) no 8/Maio/Agos. 
1997. 

Alexandre de Moraes, Comen~rios à Lei no 9296196. 
86 A Lei no 9.034 de 3.5.95 dispbe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e 
repressão de aç&s praticadas por organizaç6es criminosas. 

Condenada em 1984; in Morange, Jean; Droits de I'homme et libertes publiques, p. 179, 30 
ed. PUF. 
88 Condenada em 1978. Ibidem, P. 179. 

Condenada em 1990. Ibidem, p. 179. 
90 A cour europ6enne utilizou os seguintes argumentos "en resumb, /e dmit français, kr j t  et 
non n'indique pas avec asser de clarté IBtendue et les modalit6s d'exercice du pouvojr 
d'apreciation des autorit6s dans /e domaine consideré . I1 en allait encore davantage aussi 4 
I'epoque des faits de /a cause, de sorte que M. Kruslin n'a pas joui du d6gre minima/ de 
protectbfi voulu para Ia prdeminence du droit dans une societ6 democrátique: Ibidem, p. 7 79, 
CEDH 24 abri/ 1990, Affaire Kruslin c/France. 



apreensáo, n8o de um documento. mas sim dos elementos fonQicos que 

constituem a conversa telef8nicaQ1. 

A lei permite, excepcionalmente. que o pedido seja deduzido 

oralmente, devendo-se, no entanto, ser reduzido a termo, junto com a decisão, 

que deverá ser fundamentada. A execução da medida ficará a cargo da 

autoridade policial 92 (art. 6O). devendo a autoridade policial dar ciência ao 

parquet do início da medida, a fim de que o mesmo acompanhe a sua 

realização, se quiser. 

Existindo possibilidade de gravação da comunicaç80 interceptada, 

esta será transcrita e, ao fim da diligencia, será encaminhada ao juiz que, uma 

vez recebida as transcrições, determinará 0 apensamento da prova obtida em 

autos apafiados (ait. 8O), dando-se cibncia ao Ministério Público. 

A gravação que não interessar à investigação ou ao processo 

será destruida por decisão judicial na presença do paquet (art. gO), 

instaurando-se procedimento incidental aos autos principais. 

Por fim, vale notar que o sucesso da medida pressupõe que o 

investigado náo tenha pr6via ciência da diligência deferida, o que nao fere o 

principio do contradit6ri0, pois O investigado OU réu terá cidncia do inteiro teor 

das gravações ou transcrições obtidas. oportunamente, instaurando-se, então, 

9' Ada Pellegrini Grinnover. Liberdades Públicas, P. 201-5, apud Fábio Tavares Ribeiro, Op. 
cit., p. 59. 
92 Na0 e mais a Companhia Telefbnica a rêspons8vel em conduzir a diligencia. a autoridade 
policial, civil ou militar, quem realiza a diligencia, podendo para tanto, requisitar serviços 
tbcnicos especializados às concessionfirias de serviço público (art. To). 



o chamado contraditório diferido que assegurará o direito ao réu de impugnar a 

prova obtida 93. 

Ordena a Lei 9.034, em seu art. 4 O ,  que os 6rgãos de polícia 

judiciária "estnifurardo set0t-e~ e equipes de policiais especializados no 

combate 6 ação praticada por 0rganizaçe)es criminosas". Cuida-se, como é 

visto, de mais uma norma programática, daquelas que em verdade 96 servem 

para dar corpo e tamanho aos diplomas legislativos, fadadas que são à inércia, 

postas a mercê da vontade (nem sempre boa) dos administradores públicos. 

O agora mencionado artigo 6 a prbpria auto-flagelaçào da lei. 6 o 

mesmo que dizer: esta lei s6 ser8 eficiente no combate macrocriminalidade 

quando o poder executivo quiser aparelhar adequadamente o seu aparato 

policial. 

Destaque-se que somente a modernização da policia, quer no 

campo material quer na seara pessoal, n8o ser& bastante, de per se, para 

debelar o crime organizado, conforme voltaremos a comentar adiante. 

93 Entende-se que a prova obtida poderá Ser usada contra terceiros ou para demonstraçao de 
outros fatos criminosos diferentes daquele que justificou a medida, desde que haja um nexo 
com o objeto da investigaçd0. Portanto, O conhecimento fortuito de outro crime, durante a 
intercept&ção telefbnica, impede a ~tilizaM0 da prova, mas na0 afasta a efetivaçao de priçao 
em flagrante. 



4.2.5. IDENTIFICAÇAO CRIMINAL VERSUS IDENTIFICAÇAO CIVIL? 

A época da elaboração da Carta Política atualmente em vigor, foi 

esboçada a redaçáo de um dos tópicos do artigo que versaria sobre as 

garantias fundamentais da pessoa humana, excluindo da identificação criminal 

quem j& dispusesse de identificação civil. Entretanto, o texto da Lex Legum foi 

promulgado com uma curiosa exceção, passível de virar regra ao talante do 

legislador infraconstituci~nal. Assim, diz 0 art. sO, inciso LVIII, que "o civilmente 

identificado não será submetido ci identificação cnmiinal, salvo nas hi&&$a 

previstas em ler". 

E a Lei 9.034 é a exceção! Basta consultar o seu art. 5 O ,  onde 6 

dito que a identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada 

por organizações criminosas "se& realizada independentemente da 

identificação civif'. 

Não é demais lembrar que o art. 6 O ,  inciso VIII do CPP não foi 

recepcionado pela ordem constitucional inaugurada em 1988, por ser diploma 

genkrico, e as "hipdteses previstas em lei'' 3s quais Se refere o art. sol LVIII, da 

C.F. são de índole especial. Veja-se, a respeito, O comentário de Júlio Fabbrini 

Mira bete: 

Assim, somente aquele que n8o tiver sido identificado civilmente está 

obrigado à identificação criminal. 0 dispositivo constitucional 

proibitivo e norma de aplicabilidade imediata e eficácia contida, tendo 

eficácia plena ate que o legislador ordin8rio edite lei re~tr i t iva.~ 

94 MIRABETE, Júlio Fabrini. Processo Penal, 1992. 



Reforçando: somente os casos previstos em lei específica 

desafiam identificação criminal cumulativa com identificação civil. 

E por ser a identificação críminal uma providgncia geralmente 

tomada ainda na fase do inquérito, 6 conveniente rememorar que a condução 

coercitiva do identificando não configura constrangimento ilegal, a teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

Não constitui constrangimento ilegal a conduçao para a realizaçao de 

identificaflo datilosc6pica regular em caso de recusa imotivada do 

ind ic iad~.~ 

4.2.6. A ADOÇÃO DA DELAÇAO PREMIADA E DE OUTROS DISPOSITIVOS PARA 

CONTER O CRIME ORGANIZADO 

Uma das mudanças mais importantes introduzidas pela lei foi a 

previsao do instituto da dela90 premiadaQB. Tal artifício foi adotado pelo 

legislador no âmbito da lavagem de dinheiro a permitirá um maior arsenal 

instrumental contra a criminalidade organizada. O tema é bastante polêmico 

em razão dos dilemas éticos que oferece e de sua complexidade (extensão do 

benefício, sua eficácia, limites legais, âmbito da diminuição da pena, 

veracidade instrumental da delação, proteçã0 a0 criminoso, etc.). Por sua 

amplitude, cremos que foi dado um importante passo na luta contra o crime 

organizado, embora ainda se tenha um longo caminho a percorrer. 

95 RT 5541460 
* A reçpeíto, ocorreram algumas mudanças, como será tratado em t6pico à parte (Lei 
10.217/01). 



A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

buscando, por certo, atender aos legítimos anseios populares, avançou 

enormemente em relação aos sistemas anteriores, seja ao conferir maiores 

garantias e prerrogativas aos membros do Ministério Público e do Poder 

Judiciário, outorgando-lhes inequívoca independência, seja ao prever normas 

materiais e instrumentais de combate rigoroso à corrup@o na administração 

pública, denominada de improbidade administrativa. 

Assim, já se tem instrumentos investigatórios mais adequados 

para o combate à corrupção, enquanto modalidade de criminalidade 

organizada, como a aç6o controlada, que consiste em retardar a interdiç8o 

policial do que se supõe açao praticada por organizações criminosas ou a ela 

vinculadag7; a figura do agente encoberto, que consiste na infiltração por 

agentes de polícia ou de inteligdncia, em tarefas de investigação, mediante 

circunstanciada autorização judicial, a escuta ambienta/, que pode ser 

traduzida como a ~aptaç80 e inter~eptação ambienta! de sinais 

eletromagn6ticos. óticos OU acústicosg8; a suspens8o do sigilo telefdnifl; a 

inserçao do direito premia1 (delação premiada) no crime de lavagem de dinheiro 

que tem por antecedente os crimes de corrupção e em crimes do colarinho 

brancoIo0 e bem ainda da inversfio técnica do Gnus da prova na comprovação 

da licitude dos bens. 

Atente-se para o fato da previsão em nosso ordenamento, da 

de/a@o premiada, sem dúvida uma das mudanças mais importantes 

97 Art. 2, 11 da Lei 9.034195. 
Lei 10.217 de 11.04.2001. 

g9 Lei 9.296196. 
'O0 ~ r t .  q 0  5 5 O  da Lei 9.613198 e Lei 7.492186. 



introduzidas no nosso direito. O tema, contudo, 6 bastante polêmico em rara0 

dos dilemas éticos que oferece e de sua complexidade (extensão do benefício, 

sua eficácia, limites legais, âmbito da diminuição da pena, veracidade 

instrumental da delação, proteção ao criminoso, etc ...). 

Dentro do contexto da extensa discussao travada entre a 

sociedade civil organizada e O Estado acerca da necessidade da criaç8o e 

implementaçao de mecanismos que dessem efetividade As normas de proteçao 

aos Direitos Humanos, foi elaborada e editada a Lei n.O 9.807199 que cria um 

sistema de proteção estatal a vitimas e testemunhas de crimes. Aqui, tem-se 

uma norma de natureza estritamente procedimental que pedia inser@o 

clássica no sistema processual penal na seção das provas, aurida e editada 

com &fase diversa de norma auxiliar do procedimento penal e com forte 

conteúdo humanitário, o que se verifica tanto pela economia nos dispositivos 

de procedimento, como pela ausência de uma clara interface com o sistema 

geral, guardando pouca simetria com o processo penal ordinlrio. 

A conseqüência de tal inversão na natureza da norma foi que o 

Programa criado para a sua execuçao se alojou burocraticamente na 

Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, o que lhe imprimiu um 

carater preponderantemente humanithrio e n8o processual. 

Dois outros instrumentos eficazes, já agora com vistas a evitar-se 

a impunidade pela prescrição, dada a morosidade dos ritos, diz com a ediçao 

da Lei n,O 9.268, de l0 de abril de 1996, determinando que não haverá mais a 

prescriçao da pena de multa devido à ausência do acusado, e outra, ainda 

mais relevante - Lei n.O 9.271, de 17 de abril de 1996 - determinando a 



suspensão da prescrição de qualquer delito quando o acusado deixar de 

comparecer ao processo. 

Uma das primeiras leis extravagantes que se preocupou com a 

questão da corrupção foi a Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, denominada "Lei 

do Colarinho Branco", que veio definir os crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional. 

Ainda que nao seja uma lei dirigida especialmente à corrupção 

praticada por agentes púb l i c~~ ,  deve-se atentar para o fato de que suas 

disposições estão diretamente relacionadas com a corrupção e com o 

enriquecimento ilícito, entre 0s quais a criminalização do ato de efetuar 

operapões de câmbio náo autorizadas, com O fim de promover a evasao de 

divisas, assim como do ato de promover, Sem autorização legal, a saída de 

moeda ou divisa do Pa.ís ou manter no estrangeiro depósitos não declarados 

ao 6rgão federal competente. 

Mas também é de ser relembrado aqui, que o Sistema Financeiro 

Brasileiro é estruturado com 0 escopo de "promover o desenvolvimento 

do Pais e a servir aos interesses da coletividade" para se usar as 

palavras da Magna 

pode-se afirmar, portanto, que O Sistema Financeiro Nacional 6 

um patrimônjo da coletividade, razao pela qual se justifica seja este bem 

jurídico penalmente tutelado. Averbe-se que aqui tambkm houve a inserção da 

delação premiada, através do art. l0 da Lei n.O 9.080, de 19 de julho de 95, que 

veio alterar a "Lei do Colarinho Brancon estabelecendo que, nos crimes 

101 Constituigo Federal art. 192. 





Este novo instituto é legalmente estabelecido, importado do 

Direito Norte-Americano ("Plea Bargain") e Italiano (~entitisrno).'~~ Nem por 

isso pode-se dizer que haja consenso sobre o assunto ou mesmo que se tenha 

um conjunto wgnoscível e definitivo juridicamente falando sobre o tema. 

Além do problema exposto, considera-se que preceitos morais ou 

éticos também existem que podem ser tidos como definitivamente 

estabelecidos no sentido de seu conhecimento por todos, embora não 

reduzidos a normas escritas. 

Somente uma visão fortemente formalista do Direito levaria 5i 

conclusão de que este é mais wgnoscivel s6 porque é posto por normas que 

têm a pretensão de serem estáveis e consensuais. Alice Bianchini destaca 

exatamente que "os fornalistas (...) relevam a segurança jurídica, enquanto 

t i  103 que, para 0s realistas, a.tônica se insere na equidade . 

Especialmente na questão da "delação premiada" pode-se 

constatar essa quase "promiscuidade" entre a Etica e o Direito. 

Será possível aos juristas comentar este instituto sem recorrer a 

argumentos éticos? Será possível ao operador do Direito interpretar e aplicar 

tal lei sem questionamentos basilarmente WCOS? E mais claro ainda: Terá o 

legislador ao abrigar na sua obra o instituto, feito isso sem deparar-se com um 

conflito ético? 

' O 2  Decio Luiz Alonso Gomes, ProteçBO aos réus colaboradores (Ou da barganha com a 
criminalidade), Boletim IBCCrim, 82/72. 
lo3 Aspectos subjetivos da sentença penal, Revista Brasileira de Ciencias Criminais, 22/38. 



A discussão doutrinária e jurisprudencial do assunto certamente 

gravitará em torno do conflito entre uma visão pragmática e outra visão btica do 

Direito. Para uns o que importa são os resultados alcançáveis com a 

colaboração premiada. Para outros, ela seria algo abominável como uma 

contradição interna no sistema, que inceniivaria condutas reprovhveis como a 

delação e a traição, mal quistas até mesmo entre os mais celerados dos 

homens. 

Falamos de Direito e concomitantemente de moral (delação, 

traição, etc.), nao sendo aceitável sua separação nítida, mas sim constat6vel 

uma constante zona de interseção. 

Acredita-se que a lei posta não oferece a segurança e muito 

menos o conhecimento do Direito. Sua aplicação, por exemplo, 6 pouco 

previsível, pois agregar-se-ão em sua interpretação elementos extra-jurídicos 

que exercerão indubitável influencia. 

Mas nãio é só a interpretação ou aplicação da lei posta que 6 

duvidosa. Sua correção, sua Justiça, não S ~ O  garantidas pela positiva@o e, 

portanto, a existencia de normas postas não garante a existdncia de um Direito 

definitivo e muito menos universal. 0 exemplo do instituto sobre a delação 

premiada 6 apenas um dentre muitos, mas igualmente poder-se-ia falar da 

tomira que já foi legalmente reconhecida e que hoje 6 igualmente proibida nas 

legislações a exemplo da nossa Lei 9455197 e mundialmente mediante 

diversos tratados internacionais sobre Direitos Humanos. 

O caso da delação premiada é um dos temas que melhor retrata a 

relação entre a Etica e O Direito desde a fomiulaflo da norma at6 sua atuaMo 



concreta, revelando claramente sua absoluta proximidade, seja em 

capacidades, seja em limitações. 

Acreditamos que o benefício da redução da pena é aplicável 

somente a condenação in concreto imposta ao delator em razão da prática 

daquele crime especifico. Não se confunde com a transaçáo manejada 

inclusive no Direito Norte-americano, através da qual a policia e o Judiciário 

celebram uma esp8cie de "pacto" com 0 delator, isentando-o das penas de 

outros crimes ou concedendo-lhe benesses nos cumprimentos das demais 

penas deambulatbrias, desde que a delaçao seja mesmo eficaz. 

Na Itália, em sede de crime de terrorismo, 6 privilegiada a figura 

do "colaborador". Só que, na Itália, Se construiu todo um sistema de combate 

ao crime organizado, notadamente em quatro frentes: o antiterrorismo, a 

legislaçao anti-sequestro, as medidas de proteçao aos colaboradores da justiça 

e a legislaçao anti-máfia. O referido arcabouço n8o fica restrito aos sítios do 

judiciário ou da policia. 

A distância cultural que Separa 0 nosso País da realidade italiana, 

aliada g timidez e ao afogadilha Rue têm norteado as providencias do Estado 

brasileiro com relação ao combate ao crime arganizado, são elementos que 

decerto podem ser apontados Como os principais responsdveis pelo insucesso, 

aqui, das medidas cover apresentadas, geralmente apenas no âmbito 

legislativo. 

N ~ O  são, pois, muito alvissareiros os horizontes da delaça0 

premiada no contexto penal brasileiro, a menos que o Estado busque soluções 

mais plurais para o problema do que a simples insere0 legislativa da medida. 





6 este o mandamento-mor veiculado atrav6s do art. 7 O  da LCCO, 

em plena consonância com o art. 29 do Código Penal, que afirma ser dado 

igual tratamento penal a todo aquele que participa do crime, mas "na medida 

da sua culpabilidade". 

4.2.8. P~isAo PROCESSUAL. PRAZO MAXIMO. 

Sobre a prisao processual, nos casos de crime organizado, a Lei 

9.034 é taxativa, em seu art. 8': terá esta a duração máxima de cento e oitenta 

dias. 

Objeta-se que, ao demarcar o prazo máximo da prisão processual 

em cento e oitenta dias, a LCCO estaria dando ao integrante de grupo 

criminoso organizado um tratamento mais benéfico do que aquele que é 

dispensado aos delinquentes, Ou, digamos, convencionais. Rememore-se que 

o Código de Processo Penal não fixa 0 tempo máximo da prisão processual. 

A jurisprudência 6 que tem acolhido o m 6 d o  DANTE BUSANA, 

do somatório dos prazos processuais, nos feitos em que o acusado está preso, 

em oitenta e um dias. Se a lei especial é realmente benfazeja para com o 

praticante de macrocriminalidade, so 0 tempo e a experiência dos tribunais 

dirão. 

Relembre-se a lição que há mais de dois séculos já era bradada 

pelo Marquês de Beccaria, em seu &lebre "DOS Delitos e das Penas", rogando 



celeridade e segurança no processo penal, até mesmo como forma de 

aproximar, no tempo, o crime e o castigo, emprestando a este maior eficácia. 

Por último, registre-se que, tendo a lei silenciado sobre qual a 

esp6cie de prislo processual, devem ser abrangidos pela norma todos os 

tipos de prisão: em flagrante, preventiva, temporária, decorrente de pronúncia e 

decorrente de sentença condenatbria recorrível. Quanto a esta última espécie 

(advinda de condenação), é mister lembrar que "o réu não poderh apelar em 

liberdade nos casos previstos nesta lei'' (art. gO), em perfeita sintonia com a 

SUMULA 09 do STJ ("A exigencia de prisão pmvisória, para apelar, não ofende 

a gamntia constitucional da presunção de inocência"). 

4.3. A NOVA LEI DO CRIME ORGANIZADO (LEI No. 10.217101) 

Com base em artigo de Luiz Flávio  gome^'^, a única lei que regia o 

crime organizado no Brasil, at8 pouco tempo, era a de n. 9.034195, que até aqui 

analisamos. Em abril de 2001 ingressou no nosso ordenamento juridico um 

novo texto legislativo (Lei 10.217101), que modificou os attigos 10 e 20 do 

diploma legal acima citado, a16m de contemplar dois novos institutos 

investigativos: interceptação ambienta1 e infiltração policial. 

NOSSO legislador, sem ter a mínima idéia dos (geralmente nefastos) 

efeitos colaterais de toda sua (intensa e confusa) produção legislativa, talvez 

lo4 L u i ~  Flávio Gomes, Crime Organizado: que se entende por isso depois da Lei n. 10.217, 
de 11.04.017 (Apontamentos sobre a perda de efichcia de grande parte da Lei g.o34/gs) . 
Site: (www.ielf.com. b0. 



jamais tenha imaginado que, com o novo texto legal, como veremos logo 

abaixo, estaria eliminando a eficácia de inúmeros dispositivos legais contidos 

na Lei 9.034195. 

Dentre eles (arts. ZO, 11, 401 sol 6O, 7' e 10') acha-se o art. 7O, que proíbe 

a liberdade provisória "aos agentes que tenham tido intensa e efetiva 

participação na organização criminosa". 

Na esteira desse último diploma legal (que, doravante, já não poderá ter 

aplicaçao), a jurisprudência vinha decidindo: 

STJ - HABEAS CORPUS No 15.305 - RS (200010138747-2) (DJU 

13.08.01, SEÇÃO 1, P. 288, J. 06.03.01) 

RELATOR : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO 

IMPETRANTE: IVAN PARETA E OUTRO 

IMPETRADO : JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4a REGIAO 
PACIENTE : LUIZ CARLOS SCHNARNDORF RIBEIRO (PRESO) 

PACIENTE : PEDRO OLIMAR ALMADA PIRES (PRESO) 

EMENTA 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINARIO. 

ORGANIZAÇAO CRIMINOSA. ARTIGO 7' DA LEI No 9.034195. 

LIBERDADE PROVISÓRIA. INSUSCETIBILIDADE AQUELES QUE 

TENHAM TIDO EFETIVA E INTENSA PARTICIPAÇAO NAS 

CONDUTAS DELITIVAS. GARANTIA DE APLICAÇAO DA LEI 

PENAL. POSSIBILIDADE REAL DE FUGA DO PACIENTE PARA O 

EXTERIOR. CONCESSAO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇAO DA CULPA. NAO 

CARACTERIZAÇÃO. 

1. A vedação à liberdade provisória prevista no artigo 7O da Lei 

9.034195 constitui instrumental de que dispõe o Estado para 

desarticular a organização criminosa. Trata-se, pois, de mecanismo 

politico-juridico apto a combater a ~ofisticaçao e a ousadia do grupo, 

privando, ad cautelam, a liberdade daqueles que nela tenham tido 

intensa e efetiva participação, preservando, por conseguinte, a ordem 

pública. 



2. Caracterizada a intensa e efetiva participação dos agentes na 

organização criminosa - tendo-os como responshveis pelo transporte 

de mercadorias que ingressavam no território nacional sem a devida 

fiscalização da autoridade competente, valendo-se de infomaçC)es 

privilegiadas e, em contraprestação, oferecendo vantagem indevida a 

agentes pQblicos -, há de se preservá-los sob custódia preventiva. 

3. A real possibilidade de-fuga para o exterior em face da existencia 

de vultoso fluxo financeiro dos agentes no Uruguai constitui 6bice B 

concessao de liberdade provisória, tendo em vista a garantia da 

aplicação da lei penal. Nessa hipótese, presta-se confiabilidade ao 

juizo da causa, máxime porque, presidindo a açCio penal, tem-se-no 

wmo 6rgilo mais senslvel às vicissitudes do processo. 

4.  ao será concedida fiança quando presentes os motivos que 

autorizam a decretaçh da prisão preventiva (artigo 324, inciso IV, do 

Código de Processo Penal). 

5. Não correm os Prazos se h& força maior ou obstáculo judicial 

oposto pela parte contrhria (artigo 798, paritgrafo 4 O ,  do C6digo de 

Processo Penal). 

6. 'NCio constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na 

instruçâo, provocado pela defesa." (SiSrnula do STJ, Enunciado no 

64). 

7. Ordem denegada. 

A Lei 0.034195, que dispõe "sobre a utilização de meios operacionais 

para a prevenção e repressdo de açdes praticadas por organizaçdes 

c,jminosaslf, não definiu o que se deve compreender por "organizafles 

criminosas". Foi feita para cuidar desse assunto, mas juridicamente 

continuamos sem saber do que se trata. 

O ~ r t .  10  citado, com a redação da Lei 10.217/01, passou a dizer o 

seguinte: 

Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos 

inveçtigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de açbes 

praticadas por quadrilha ou bando ou organizações ou associações 

criminosas de qualquer tipo. 



Observe-se que antes a lei só mencionava "crime resultante de aç(ies 

de quadrilha ou bando"; agora fala em "ações praticadas por quadrilha ou 

bando ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo". 

O texto anterior permitia, no mínimo, triplice interpretação: (a) a lei s6 

vale para crime resultante de quadrilha ou bando; (b) a lei vale para o delito de 

quadrilha ou bando mais 0 crime dai resultante (concurso material); (c) a lei s6 

vale para crime resultante de organização criminosa (que não se confunde com 

o art. 288).Io5 

Pelo texto atual a lei incide nos ilícitos decorrentes de: (a) quadrilha ou 

bando; (b) organização criminosa; (C) associação criminosa. 

Como se percebe, com o advento da Lei 10.217/01, estão perfeitamente 

delineados três conteúdos diversos: organização criminosa (que está 

enunciada na lei, mas nao tipificada no nosso ordenamento jurídico), 

associação criminosa (ex.: Lei de Tóxicos, art. 14; art. 18, 111; Lei 2.889156, 

art. 2 0 :  associaçao para prática de genocídio) e quadrilha ou bando (Cp, art. 

288). 

Quadrilha ou bando sabemos 0 que 6 (CP, art. 288); associaçóes 

criminosas (ex.: Lei de Tbxicos, art. 14; art. 18, 111; Lei 2.889/56, art. 20) 

sabemos o que 6. Agora, que se entende por organização criminosa? 

Não existe em nenhuma parte do nosso ordenamento jurídico a 

definição de organização criminosa. 

'O5 Essa era interpretaçao de Flávio Gomes, cf. Crime organizado, p. 89 e ss, 





4.3.1. CONTE~DO ATUAL DO CONCEITO DE "CRIME ORGANIZADO" 

Diante do que foi exposto ate aqui indaga-se: hoje, que devemos 

entender por crime organizado no Brasil?. 

Para Luiz Flávio Gomes, o conceito de crime organizado agora 

envolve: 

(a) a quadrilha ou bando (288), que claramente (com a Lei 

I 0.21 7/01) recebeu o rótulo de crime organizado, embora 

seja fen8meno completamente distinto do verdadeiro crime 

organizado; 

(b) as associações criminosas jB tipificadas no nosso 

ordenamento jurídico (art. 14 da Lei de Tóxicos, art. 2O da Lei 

2.8891.56 v.g.) assim como todas as que porventura vierem a 

sê-lo e 

(C) todos os ilícitos delas decorrentes ("delas" significa: da 

quadrilha ou bando assim como das associaçBes criminosas 

definidas em lei). 

Referido conceito, em consequência, de outro Iado e 

juridicamente falando, náo abrange: 

(a) a "organizaçao criminosa", por falta de definição legal; 

(b) O concurso de pessoas (os requisitos da estabilidade e 

permanência levam à conclusão de que associaçao criminosa 





A violação de uma norma penal, arltes de mais nada é uma violação a 

um princípio moral, uma vez que a norma penal é o fruto de uma aspiração 

social, ou seja, é justamente com a finalidade de se preservar principias morais 

que criamos normas penais, e com estas fazemos Justiça de forma objetiva. O 

homem, por suas peculiaridades e pela complexidade que é a vida, nao é auto 

suficiente e por esta razão integra grupos nos quais cada participante renuncia 

a alguns direitos para que Se consiga estar próximo do que chamamos de 

justo. c bom que se frise que o senso de justiça estai em cada um, ou seja, no 

ser e não no dever-se que é imposto por Urna norma. 

O motivo pelo qual punimos 8 que toda norma prevê uma puniçao, e a 

partir do momento que não exista Uma puniçao ela perde a razão de existir e 

até mesmo aquele valor moral que lhe deu origem estar6 condenado e 

a norma ficará sem eficácia não existindo razões para que 

continue escrita. 

já para se falar em finalidade da puniç8o é necessbrio que falemos 

sobre 0s tipos de criminosos: primeiro aquele que nunca contrariou uma normal 

penal e assim procede movido por um sentimento ou reação mornentanea 

contra o oponente; segundo o que carrega uma psicopatia qualquer e prática o 

crime sem nenhum sentimento e sem nenhuma finalidade patrimonial; terceiro 

o que é vitima de injustiça social e não resistindo a tal discriminaçao v6 como 

possibilidade de uma vida melhor a prática do crime com fins de sobrevivência 



e por último o que se organiza para a prática de crimes por pura ambição e tem 

a delinquência como profissão. 

Feitas estas distinções, a punição do primeiro serviria como resposta 

social e castigo ao infrator que certamente não voltará a delinquir. 

Ao segundo uma proteção social, porque seja qual for a punição, será 

uma medida visando exclusivamente proteger um homem de um semelhante 

físico que se esconde instintos que 96 são visíveis em ação, serviria mais como 

um confinamento do convívio social. A punição ao terceiro, em tese, 8 a mais 

injusta, pois trata-se de duas puniçóes, uma que o agente recebe na fase 

anterior á delinquência, injustiça social, e uma segunda na fase posterior, 

privação de liberdade ou outra qualquer. 

NO caso do último elencado, entende-se que o criminoso, sem 

restrições, 6 que deve ser punido Por todos 0s motivos que nos levaram a 

previsão de penas, sejam elas privativas de liberdade, pecunihrias, restritivas 

de direitos, etc. e 8 simples justificar este pensamento. 

Devemos encarar os criminosos profissionais não só como um caso 

isolado, mas sim como uma doença social que tem a seu favor a facilidade de 

sedu@o pelo dinheiro e estes sim devemos punir, pois a n8o punipo gera na 

sociedade a compreensível noção de que O crime, quando organizado, trata-se 

de um excelente negócio. 



5.1. REAÇAO AO CRIME ORGANIZADO 

AS políticas de reaçáo têm duas vias a seguir, uma que 6 a repressão 

severa ao crime e outra a Prevençao. O crime organizado já está 

institucionalizado e com isso perturba O convívio social, ou seja, os fatos já 

ocorrem, daí que o estado deve dispor de uma política que tenha resultados 

imediatos e deixar a política de Prevenção para um resultado a medi0 ou 

mesmo longo prazo. 

Contudo o que se ve hoje é uma política mais voltada para a prevenção, 

pois entende a moderna política criminal que O que se pode 6 controlar, 

eliminar e praticamente impossível, baseia-se no reconhecimento do fracasso 

da política repressiva. 

5.2. O FRACASSO NA REPRESSÃO 

NO caso do narcotráfico OS Últimos três presidentes norte-americanos 

investiram bilhões de dólares no combate, endureceram a legislaflo, penas 

privativas de liberdade mais longas, pena de morte, medidas externos atb 

mesmo com intervenção em outros países e O resultado foi que o número de 

presos dobrou e o consumo aumentou - Isto significa que a demanda pelas 

drogas aumentov. 



Enquanto houver a demanda a produção crescera e não se vislumbra 

nenhuma possibilidade de acabar com os caminhos utilizados pelos 

narcotraficantes para chegar aos consumidores. 

As raz6es que levam ao consumo de drogas estão estacadas nos 

distúrbios de ordem social e mesmo entre raças supostamente genuínas não 

se consegue um equilíbrio social pleno, aquele que envolve a cultura, a 

educaçao, poder econômico. etc..., pela simples razão de que as pessoas 

nunca Iguais, sim semelhantes. A igualdade material e espiritual é pura utopia. 

O Direito Penal é seletivo, e essa característica o torna eficaz apenas 

contra os mais fracos, conseqüentemente a tarefa de combate apenas as 

normas penais é um equivoco da política repressiva. 

Diante de toda esta complexidade a conclusão é que um país sozinho 

não consegue proteger-se do crime organizado sendo necessário uma 

colaboração multilateral, internacional e também uma Lei uniforme para o 

combater como problema social e uma lei penal uniforme destinada à 

repressão. 

~ s t a  uniformidade 6 primordial em raztio do conhecimento que temos 

sobre a existência, no caso do narcotf'afiw, tanto de países produtores, como 

transformadores, distribuidores, consumidores e ainda os que financiam o 

crime organizado, tudo em larga escaia, corno se fosse um objeto lícito, como, 

por exemplo, uma indústria automobilística. 



5.3. REPRIMIR SEM VIOLAR A CONSTITUIÇAO 

No estado constitucional é a constituição que estabelece a forma e dá os 

limites substanciais ao ordenamento jurídico e a validade de qualquer lei est6 

condicionada A sua coerbncia com a constituiHo e conseqllentemente 

qualquer contrariedade a um preceito fundamental, a um direito ou uma 

garantia toma a lei invalida. 

Tanto a constituiçã~, Como as leis compiementares, a primeira 

proveniente do poder constituinte originário e as segundas constitucionais, 

são elaboradas para uma realidade local, ou seja, de acordo com nossos 

costumes, nossa cultura, etc ... ocorre que o criminoso organizado nao tem 

fronteiras e muito menos pátria, está ele voltado única e exclusivamente ao 

lucro de sua "empresa" por conseguinte, embora nacional, não pode invocar 

esta qualidade apenas quando lhe convem, portanto um tratado que cristalize 

as aspirações da pessoa humana. aquela da "DECLARAÇAO UNIVERSAL 

DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANAn, 6 em tese, urna forma de combate e 

em contrapaltida uma política criminal de prevenção científica, esta sim 

utilizando-se dos elementos das Ciências sociais de cada pais. 

5.4. PROPOSTAS DE ATUAÇAO MINISTERIAL 

O Ministbrio Público precisa de uma nova doutrina de atuaçao na grea 

criminal. Atualnrente 0 paquet está distanciado da realidade criminal, 

concentrando todo o seu esforço na tentativa de obter a condenaçao de rbus 



formalmente denunciadoslo7, ou  ainda, atuando na área civil como 

pareceristaIo8. 

Dados mostram que o Ministério Público tem sua atuação limitada a 

grande parte do trabalho da  polícia civil, a qual é deficiente, traduzindo-se na 

apuraçao de apenas 10% a 20% das ocorrências criminais'". Observa-se que 

é raro encontrar inquéritos que tenham por objeto a apuração de crimes que 

levam à profissionalização do delinquente e à formação de quadrilhas (trdfico 

de drogas, receptação, crimes do colarinho branco, corrup@o ou prevarica@o, 

jogo do  bicho, roubo organizado de carros e de cargalqO, sequestro, etc). 

0 Ministbrio Público na0 pode ficar margem disso, apesar de n8o 

dispor, ao contrário de seus colegas franceses, italianos e alemães, de  meios 

para interferir na produção de provas. Na verdade o paquet funciona como um 

reprodutor daquilo que foi apurado no inquérito policial como jd dissemos neste 

trabalho. 

A atual realidade começa a ser mudada. Sao exemplos: a iniciativa do 

paquet paulista em criar o Grupo de Centro de Anhlise e Integrago no 

combate ao crime 0rganizado1'' ou ainda, o bem sucedido exemplo do 

'O7 Antdnio Augusto Mello de Camargo Ferra2 e Joao Lopes Guimarães Júnior, A necemgria 
elaboraçao de uma nova doutrina de Minist6rio PÚblko, compatível com seu atual peal 
constitucional, p. 190, Revista JUS, publicação da AMMP. 
1°* Márcia LUIS Chila Freyesleben. O Ministeno Público e a Polícia JudiciBna. Ed. De/ ~ e y .  O 
autor critica a estrutura do paquet, pois atribui aos procuradores e promotores de justiça a 
funçao quase que exclusiva de pareceristas. Assim, a instituiçao inclina-se a uma postura de 
inercia em relaçao aos acontecimentos, sobretudo, na área criminal. 
l0O Ibjdem, p. 190-191. Os autores dizem ainda "as restantes não S ~ O  investigadas, sem que 
haja o menor controle quanto BS razbes. 6 bem verdade que existem algumas medidas visando 
impedir tal prática. A CE/MG dispbe no art. 125, 11, letra "f", que o paquet receberá cópia de 
ocorréncia lavrada pela policia Civil OU pela Poilcia militar. Há noticias de que em São Paulo, 
existe um.controIe interno das ocorrências registradas e dos flagrantes lavrados. 
llo.lbidem, p. 191. .., 
I1l Proposta aprovada pelo 6rgao especial do Colégio de Procuradores de Justiça, por 
unanimidade, regulamentada pelo Ato (1 ) no 76195-PGJ de 21-12-95, alterado pelo  ato(^) no 
163/96-p~j de 29-10-96. O grupo destina-se a realizar diligéncia ou pesquisa destinada à 
obtenção de elementos de prova relacionados ao crime organizado e também crimes que se 
tornem conhecidos durante as investigaçbes (art.2O, §I0 e art.3O, 52O). 



Ministério Público fluminense"*, que criou uma Central de Inqu6ritos, a qual 

possui uma estrutura própria de policiais e funcionários encarregados em dar 

suporte as investigações mais complexas e sensíveis; a reformulaçi40 da 

estrutura d a  segurança pública realizada no estado do Cear&, extinguindo-se 

as corregedorias das poli~ias"~, substituindo-as por um único órgão de 

controle, o qual será autônomo e supervisionado diretamente pelo Ministério 

e, por fim, o exemplo mineiro, que propóe a criaçáo de uma 

promotoria de justiça de combate ao crime organizado, que ainda se encontra 

em fase de discussão legis~ativa"~. 

O legislador federal tamb6m vem contribuindo através de iniciativas 

como a do Projeto de Lei do Senado no 031195, cujo autor é o Senador Pedro 

Simon, que prop6s diversas alteraçóes no CPP"~, apresentando forte 

j~stificativa.~" 

'I2 Deve-se lembrar que o parguet carioca iniciou ofensiva contra o "jogo do bicho" finalizando 
com o desmantelamento e prisão de toda a cúpula de bicheiros e para tanto valeu-se da 
estrutura do Serviço de Inteliggncia da Pol(cia Militar (P2) e de policiais dessa unidade cedidos 
e subordinados diretamente a0 Ministbrio Público. Vale citar, tamwrn que o enao Procurador- 
Geral do Rio de Janeiro Dr. Biscaia, tentou (por duas vezes) investigar e prender os "bicheiros", 
pela via tradicional de investiga@ol não obtendo qualquer éxito face do regular vazamento de 
informaçbes. 
fi3 Proposta semelhante está sendo estudada no estado de Minas Gerais dentre outras. 
'I4 O Estado de São Paulo, Cidades, caderno "Cidades" , p. C 8, abril de 1997. 

A procuradoria Geral de Justiça mineira optou em criar uma promotoria de justiça, ou seja, 
um cargo, e não um grupo ou se@o, razão pela qual, demandou-se envio de projeto de lei ao 
Poder Legislativo. "' Dentre todas as inovaçl)es cito a remessa do Inquérito Policial pela autoridade policial, 
diretamente, ao Ministbrio Público (alterando o art. 10, 5 10 ) e o acrbscimo do parágrafo l0 
no artigo 257 que dispõe: No desempenho de suas atribuiçdes de promover a execuçdo da lei 
penal, o Ministbrio Público, a seu lulzo exclusivo, e quando o interesse social o exigir, 
conduzirá, por si s6, o trabalho investigatbrio, devendo as entidades de estudo e pesquisa 
universitárias, seu prbprio corpo de assessoramento técnico-cientiflco e demais entidades e 
serviços da administração pública prestar-lhe pronto atendimento nas diligencias que requisitar, 
sob pena de responsabilidade criminal. 
'I7 Por clara coeremia, se (O MP) 6 titular exclusivo da açao penal pública, óbvio que a lei 
processual há de ensejar ao Ministbrio Público a atribuição de, quando'situações de relevo 
surgirem, chamar a si a condu@o, também exclusiva, do trabalho investigat6ri0, com o 
concurso de entidades qualificadas; especlficos serviços públicos, e a criação de quadro 
próprio de pessoal habilitado aos diversos níveis em que hoje opera a criminalidade sofisticada, 
para melhor combatê-la. 



Os exemplos mostram a veracidade da assertiva de que os promotores 

e procuradores devem sair detrás das pilhas de processo e partirem para 

campo, não se contentando em receber aquilo que Ihes é encaminhado118, No 

direito estrangeiro temos diversos exemplos, como j6 disse mo^"^, de que a 

polícia judiciária é subordinada ao Ministério Público ou, ainda, que 6 comum 

policiais serem cedidos pela Polícia para trabalharem junto aos promotores, 

apesar de as instituições serem independentes 12*. O Ministbio Público do 3 O  

milênio deve assumir Um novo papel diante do aumento da criminalidade e da 

complexidade das açóes criminosas 12'. 

Visando cooperar com a elaboração e aperfeiçoamento de doutrina 

institucional sugerimos as seguintes propostas 0peracionais e institucionais de 

atuação ministerial face dos crimes praticados por organizaç6es criminosas ou 

não: 

. O paquet deve participar e acompanhar, segundo o seu juizo, da 

apuraçao de infrações penais que representem maior ameaça ao 

meio social, ao lado da autoridade policial, acompanhando-as, 

sugerindo medidas, orientando-as e colaborando com a 

investigação; 

I l8 L u i ~  Flávio Gomes, Op. cit, p. 158, citando Ministbrio Público paulista, jul-agol95, p. 18-20. 
O parquet e a atividade investigatória (item B deste trabalho). 
John Anthony Simon. O Minist6rio Público noli Estados Unidos da America, p. 153. 

Revista Jus no 10, NMMP. 
.Eduardo F. Fernhndez Dovat (membro do Ministbrio Público argentino). In La Investigatidn 

preliminar a cargo de1 Ministerio Pliblico. p. 231, Revista JUS no 12." Las'nuevas atribuiciones 
de/ Ministeno Público exigen Ia feeStfucturaci6n de1 mismo y Ia incorporaci6n a 61 com 
facultades de investigacibn aut6~0mas de funciones investigativas, especialmente 
pertenecientes a Ia Policia Administrativa, sometidos a Ia estrutura de aquel y a su disciplna 
jeráquica. 



O Ministério Público tem legitimidade para conduzir e realizar 

investigações próprias, mediante procedimento inve~ti~atório'~, 

podendo e devendo para tanto, requisitar dos órgaos públicos os 

meios e serviços necessários, bem como assessoramento técnico 

das entidades de estudo e pesquisa; 

O Ministhrio Público pode se utilizar dos meios legais existentes, 

durante suas investigações, visando obter peças de informação, 

podendo buscar, quando necessário, apoio operacional junto aos 

comandos das policias local e da Procuradoria Geral de Justiça. 

A investigação ministerial pressupõe a existência de policiais 

exclusivamente voltados para o trabalho de investigação, o que 

demanda a criação de uma seção de investigação mini~terial'~~, 

responsável - pela apuraçao da criminalidade organizada 

(entendendo-sê crimes de corrupção, roubo de cargas, etc), a qual 

deve ser subordinada hierárquica e administrativamente ao 

Ministério Público, nos moldes dos modelos italiano e francês, o 

quais não impedem a investigação e repressão pela via tradicional. 

. A Administração Superior do Ministério Público deve traçar política 

de aproximação Com OS comandos das Policias e 

superintendências das Receitas Federal e Estadual, observando-se 

as seguintes sugestees: a) estreitar laços funcionais, através da 

Iz2 RT 651131 3. 
A çeção teria nao s6 a funçao de investigar, mas sobretudo de analisar as informaçbs 

obtidas, estabelecer prioridades in~e~tigatbrias, elaborar plano de açáo e refletir sobre medidas 
processuais adequadas e necessárias para bem fundamentar ajuizamento de aç8o penal. 
Enfim, tratar-se-ia de uma seçá0 de inteligbncia voltada para o combate a criminalidade 
organizada. 



realização de operações de investigação e repressão ao crime; b) 

realizar convênios de cessão de viaturas e policiais para realização 

de investigaçaes a cargo do parquet, objetivando suprir 

os órgãos ministeriais dos meios materiais; c) criar banco de dados 

relacionados com crimes de repercussão, realizando troca de 

informações com outras centrais de inteligência e órgãos fiscais; d) 

efetuar convênios nacionais e internacionais de cooperação técnica 

com academias de polícia, buscando ensinar técnicas de 

investigação aos membros do paquet; e) ministrar estudos e trocar 

experiências sobre o tema "O parquet e a investiga@on, propondo- 

se a m8dio prazo, a mudança na estrutura investigatória, sugerindo- 

se a subordinação da policia judiciária ao titular da ação penal, nos 

moldes de diversos países europeus. 

lZ4 são aquelas que dizem respeito à c0rru~Ção no meio policial, ao abuso de autoridade 
praticado por altas autoridades locais, crimes do "colarinho brancon, crimes que indicam 
envolvimento de políticos. Crimes dessa natureza tendem a nao ser apurados em face da 
estrutura investigatória estar vinculada ao Poder Executivo, a qual facilita pressões sobre a 
apuraçao, comprometendo-se com isso a persecutio ctiminis. 



6. DIREITOS HUMANOS 

O tema Direitos Humanos constitui um dos itens mais importantes da 

agenda nacional e internacional contemporfinea. 

No entanto, o assunto 6 de suma importancia desde o inicio da criaç$o 

do homem ate os dias de sua existência atual, visto que, 6 o homem a razao da 

existência de todo ordenamento jurídico; ou melhor, é em razão da existência 

do ser humano que todas as demais raças e especies existem. 

A Bíblia estatuiu, no livro de Gênesis, que "Deus criou o homem à SUA 

imagem conforme a SUA semelhança", afirmando que o homem assinala o 

ponto culminante da criaçao. '25 

Na liçao de HANNAH ARENDT "... a prbpria vida é sagrada, mais 

sagrada que tudo mais no mundo; e 0 homem e o ser supremo sobre a 

terra'f126. 

Analisando as ideias apresentadas pelos grandes pensadores da teoria 

política moderna, verifica-se que 0s individuos, até mesmo para HOBBES, têm 

como base o direito inalienável à vida. 127 

Inegável, portanto, a conclusao de que todo homem 6 único e quem 

suprime sua existência 6 como se destruísse o mundo por completo. 

126 A BIBLIA SAGRADA - Livro de G4nesis. Capftulo 1'. v. 26. Traduzida em portugues por 
JOBO Ferreira de Almeida. SBo Paulo: Ed. Revista e Corrigida. Sociedade Biblica do Brasil, 
1995. 
126 Hannah Arendt. Entre o Passado e O Futuro. Silo Paulo:, Perspectiva, 1972, p.83. 
12' T. Hobbes. Leviathan. Hannondsworth, Penguin Books, 1979, pp.189-201. 





promoç8o de direitos humanos e liberdades fundamentais deve ser 

um dos principais propósitos da Organizaçao das Naçbes Unidas. 12' 

Nesta mesma linha, CARLOS AURÉLIO MOTA DE SOUZA reconhece 

no holocausto nazista a origem do reconhecimento dos Direitos Humanos, cuja 

fonte seria o direito natural. I 3 O  

Apesar dessas afirmações, ALEXANDRE DE MORAIS defende que a 

noção de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento da idéia de 

constitucionalismo; e mais, na sua opinião 'tao-somente consagrou a 

necessidade de insculpir um mínimo de direitos humanos em um documento 

escrito, derivado diretamente da soberana vontade popular". 

JOAO BAPTISTA HERKENHOFF, concorda com esta afirmaçao e 

complementa: "Sem garantia legal, OS "direitos humanos" padeciam de certa 

precariedade, na estrutura política. O respeito a eles ficava na dependencia da 

virtude e da sabedoria dos governantes". 

6.2. AS DECLARAÇ~ES DOS DIREITOS HUMANOS 

Nas épocas antigas não se encontravam declarações dos direitos dos 

cjdadaos, frente B suprema e ilimitada autoridade do Estado. 

O primeiro marco ocorreu na Idade Mbdia, com a difusao da 

organização feudal, quando se forma, lentamente, a convicçao de estar 

obrigado em relaçao à autoridade superior Somente aquelas prestações 

12@ FIQvie piovesan, Temas de dlreltos humanos. Ia ed., S80 Paulo; Max Limonad, 1 ~ ~ 8 ,  
130 CarIos Aurélio Mota de Souza. Dlreltos humanos, urgente!. 'ia ed., Sao Paulo: Editora 
Oliveira Mendes, 1988. 



particulares tais com: tributos, obrigações militares, etc., voluntariamente 

aceitas no pacto de vassalagem. 

Tratava-se, sempre, de direitos e de deveres públicos que vinculavam 

reciprocamente apenas o soberano e seus feudatdrios, enquanto que a massa 

submissa dos súditos ficava privada de toda defesa jurídica eficaz contra os 

próprios governantes. 

No entanto, ocorreram manifestaçdes importantes para o 

deçenvolvimento e estudo dos direitos do homem, por exemplo: a Magna Carta 

de 1215, considerada a base das liberdades inglesas, onde os senhores 

feudais, descontentes com 0s abusos na taxação de impostos e pelas 

sucessivas derrotas da Inglaterra frente à França, impuseram ao rei João Sem- 

Terra esse documento, que determinava que a partir de então os reis ingleses 

só poderiam aumentar impostos ou alterar leis com a aprovaçao do Grande 

Conselho, composto por membros do clero, condes e barões; ou ainda as 

posições tomadas pela Escola Espanhola em defesa das populações indígenas 

nas terras recentemente descobertas. 

Dentre os documentos anteriores à Segunda Guerra Mundial, três se 

destacam: A Declaração Inglesa de 1689 (Bill of Rights), que alem de 

estabelecer as bases da monarquia parlamentar, determinou a garantia da 

liberdade de imprensa e da liberdade individual, a proteção à propriedade 

privada e a autonomia de atuação do poder judiciário; a Declaração norte- 

americana de Independência, elaborada por Thomas Jefferson; e a Declaração 

francesa sobres os direitos do homem e do ciciada0 de 1789, que foi resultado 

dos movimentos filosófico-jurídicos determinados pelo jusnaturalismo 



europeu, e cuja influência nos movimentos de independgncia dos países da 

América Latina não pode ser ignorada. 

Os princípios consagrados pelas três citadas declarações tiveram 

acolhidas nas principais constituiçUes liberais. A proteção dos direitos era, 

contudo, de natureza interna. 

A Segunda Guerra Mundial com a série de atrocidades cometidas, veio 

demonstrar que os direitos do homem deveriam ser protegidos pelo Direito 

Internacional. 

6.3. LINHAS EVOLUTIVAS 

Ainda que se observe que os principais marcos históricos da temafica, 

estão na Revolução Parlamentar Inglesa, na Independdncia dos EUA e na 

Revolução Francesa, com suas respectivas Declaraçóes, a inclus8o da 

observancia dos Direitos Humanos entre os princípios da Carta da ONU datada 

de 1945 e a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

1948 representou mudança qualitativa das relações internacionais. 

A Carta de São Francisco, conforme declara PIERRE DUPUY'~', fez dos 

Direitos Humanos um dos axiomas da organização, conferindo-lhes uma 

estatura constitucional no Direito das Gentes; visto que, at4 a sua fundação 

não era seguro afirmar que houvesse, em Direito Internacional Público, 

preocupação consciente e organizada sobre o tema Direitos Humanos. 

13' P. Dupuy La protection internationale des droits de I'homme, p.404, 1980. 



Portanto, verifica-se que a adoção da Carta garantiu os pressupostos 

jurídicos que permitiram a sua Assembléia Geral, reunida em Paris, adotar 

então a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em dezembro de 1948, 

que vem a ser o marco mais importante no estudo dos direitos humanos. 

Em seu texto a Declaração exprime de modo amplo as normas 

substantivas relacionadas ao tema, e no qual as convenç6es posteriores 

encontrariam seu principio e s.ua inspiração. 

Seus dispositivos não constituem exatamente uma obrigação jurídica 

para cada um dos Estados, já que o respectivo texto foi adotado sobre forma 

de resolução da Assembléia. 

Embora os princípios acolhidos na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, passassem a ter o status de direito internacional costumeiro, a adoça0 

de tratados sobre os direitos humanos foi considerada necessária pela 

Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, e desta forma 

prepararam-sê, em 1966, 0s Pactos das Nações Unidas sobre direitos civis e 

políticos, econ6micos e sociais com amplo desdobramento, com força jurídica 

convencional, diferente do que se proclamara dezoito anos antes. 

0 s  direitos enumerados na Declaração são de duas espécies: os direitos 

civis e políticos são denominados tambkm de direitos de primeira geração, que 

são a reafirmação da liberdade em oposiç9o a ação do Estado, cuja obrigação 

é de se abster de atos que possam representar a violação de tais direitos; e 0s 

direitos econ6micos, sociais e culturais, que correspondem aos chamados 

direitos de segunda geração. 



A estes direitos vieram a somarem-se outros tidos como direitos de 

terceira geração, que correspondem aos direitos do homem a um ambiente 

sadio, o direito à paz, o direito ao desenvolvimento e o direito aos bens que 

constituem o patrimdnio comum da humanidade. 

6.4. DELIMITAÇÃO E CONCEITOS SOBRE DIREITOS HUMANOS 

Grande parte da doutrina considera como sendo sin8nimos os termos 

Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, chegando uns a considerar 

adequada a terminologia de Direitos Humanos Fundamentais, estes termos 

não são, nos moldes apresentados, termos equivalentes. 

Na doutrina encontram-se alguns conceitos e definições como sendo os 

direitos fundamentais direitos do ser humano, reconhecidos e positivados na 

esfera do Direito Constitucional positivo de determinado Estado. 

Quanto aos direitos humanos, por sua vez, guardaria relação com 0s 

documentos de direito interna~ionai: 

(...) por referir-se aquelas posiçbes jurídicas que se reconhecem ao 

ser humano como tal, independentemente de sua vinculaçao com 

determinada ordem C ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  e que, portanto, aspiram à 

validade universal, Para todos povos e tempos, de tal sorte que 

revelam um inequívoco caráter supranacional internacional. 132 

132 Hewerstton Humenhuk. A teoria dos direitos fundamentais. Disponível em: 
www.jusvj..com. br. Acesso: 21.1 0.04. 



JOAO BAPTISTA HERKENHOFF declara que Direitos Humanos "São 

direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política ... são 

direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir. 11 133 

ALEXANDRE DE MORAIS afirma que: 

0 s  direitos humanos fundamentais, colocam-se como uma das 

previsbes absolutamente necessárias a todas as Constituiçbes, no 

sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a 

limitação de poder e visar o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana. 134 

Também conceitua: 

Direitos Humanos são as ressalvas e restrições ao poder político ou 

as imposiçbes a este, expressas em declarações, dispositivos legais 

e mecanismos privados e públicos, destinados a fazer respeitar e 

concretizar as condições de vida que possibilitem a todo o ser 

humano manter e desenvolver suas qualidades peculiares de 

inteligência, dignidade e consciência, e permitir a satisfação de suas 

necessidades materiais e e~pirituais.'~~ 

Os Direitos Humanos colocam-se como uma das previsões 

absolutamente necessárias a todas as Constituiçbes, no sentido de 

consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de 

poder e visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana.I3' 

Portanto, conforme JOAO BAPTISTA HERKENHOFF: "Direitos 

Humanos são uma idéia política com base moral e estão intimamente 

relacionados com os conceitos de justiça, igualdade e democracia". '3' 

Também afirma em sua tese que: 

133 joão Baptista Herkenhoff. Como aplicar O direito. 6a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
134 Alexandre de Moraes. Direitos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 10 a 50 
da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprud&ncia. l a  ed., são 
Paulo, 1998 - (Coleçáo temas jurídicos: 3). 
135 Femando Barcelbs de Almeida. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Sérgio Antdnio 
Fabris Editor, p. 24. 
13' Alexandre de Moraes. Direitos Humanos Fundamentais. Coleção Temas Juridicoç - vol. 
3 Za ed.. São Paulo: Ed. Atlas, 1998, p. 20. 
li7 joao Baptista Herkenhoff. Direitos Humanos - A construçao Universal de uma utopia. 
são Paulo: Ed. Santuário, 1997. 



(...) são uma expressão do relacionamento que deveria prevalecer 

entre os membros de uma sociedade e entre indivíduos e Estados. 

Os Direitos Humanos devem ser reconhecidos em qualquer Estado, 

grande ou pequeno, pobre ou rico, independentemente do sistema 
social e econdmico que essa naçao adota. 

6.5. CLASSIFICAÇ~O DOS DIREITOS HUMANOS 

ALEXANDRE MORAIS os classifica de forma abrangente, explicitando 

cada um deles e explica que a previsão desses direitos coloca-se em elevada 

posição hermenêutica e m  relação aos demais direitos previstos no 

ordenamento jurídico, apresentando diversas características: 

Imprescritibilidade: os direitos humanos fundamentais nao se perdem 

pelo decurso do prazo; inalienabilidade: nao h& possibilidade de 

transferência dos direitos humanos fundamentais, seja a título 

gratuito, seja a título oneroso; irrenunciabilidade: os direitos humanos 

fundamentais na0 podem ser objeto de renúncia; inviolabilidade: 

impossibilidade de desrespeito por determinaçbes 

infraconstitucionais ou por atas das autoridades públicas, sob pena 

de responsabilização civil, administrativa e criminal; universalidade: a 

abrangência desses direitos engloba todos os indivíduos, 

independentemente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou 
convicção político-filosbfica; efetividade: a atuaçao do Poder Público 

deve ser no sentido de garantir a efetivação dos direitos e garantias 

previstos, com mecanismos coercitivos para tanto, uma vez que a 

Constituição Federal não se satisfaz com o simples reconhecimento 

abstrato; interdependência: as várias previsões constitucionais, 

pesar de autdnomas, possuem diversas intersecçOes para atingirem 

suas finalidades ...; complementariedade: os direitos humanos 

fundamentais nao devem ser interpretados isoladamente, mas sim 

de forma conjunta com a finalidade de alcance dos objetivos 
I 

previstos pelo legislador constituinte. l3 

Alexandre de Moraes. Direitos fundamentais: teoria geral. 



MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHOq3' apresenta a seguinte 

classificação: 

Ora, declaração presume preexistência. Esses direitos declarados 

sao os que derivam da natureza humana, sao naturais, portanto. Ora, 
vinculados à natureza, necessariamente são abstratos, são do 

Homem, e nao apenas' de franceses, de ingleses etc. São 

imprescritlveis, n5io se perdem com o passar do tempo, pois se 

prendem à natureza imutável do ser humano. São inalienáveis, pois 
ninguém pode abrir mão da prbpria natureza. São individuais, porque 

cada ser humano é ente perfeito e completo, mesmo se considerado 

isoladamente, independentemente da comunidade (não é um ser 

social que só se completa na vida em sociedade). Por essas mesmas 
razbes, sao eles universais - pertencem a todos os homens, em 

consequência estendem-se por todo o campo aberto ao ser humano, 

potencialmente o universo. 

No dizer de VALERIO DE OLIVEIRA MARZZUOLI firma-se, então, a 

concepçao contemporânea de direitos humanos, fundada nos pilares da 

universalidade, indivisibilidade e interdependhcia desses direitos. I 4 O  

Diz-se universal, "porque a condiçao de pessoa há de ser o requisito 

único para a titularidade de direitos, afastada qualquer outra condição"; e 

indivisivel, "porque OS direitos civis e políticos hão de ser somados aos direitos 

sociais, econômicos e culturais, Já que ~ B o  há verdadeira liberdade sem 

igualdade e nem tampouco há verdadeira igualdade sem 

139 Manoel Gonçalves, Ferreira Filho. Direitos humanos fundamentais. 5a ed., Sao Paulo: 
Saraiva, 2002 
140 Valerio de Oliveira Mazzuoli. Direitos humanos e cidadania B luz do novo direito 
internacional. Disponível: www.ambitoiuridico.com.br. In Seminario Virtual Ambito-juridico: 
Temas Atuais'do Direito Const i t~~i~nal .  Acesso: 21.10.04. 
141 Flávia Piovesan. Temas de direitos humanos. Ia ed., Sao Paulo: Max Limonad, 1998. 



6.6. PRINC~PIOS QUE NORTEIAM OS DIREITOS HUMANOS 

A exigência de condições sociais aptas a propiciar a realização de todas 

as virtualidades do ser humano é intensificada no tempo e traduz-se, 

necessariamente, pela formulação de novos direitos humanos. 

É esse movimento histórico de ampliaçao e aprofundamento que 

justifica o princípio da irreversibilidade dos direitos já declarados oficialmente, 

isto é, do conjunto de direitos fundamentais em vigor. Dado que eles se 

impbem, pela sua própria natureza, não só aos Poderes Públicos constituídos 

em cada Estado, como a todos 0s Estados no plano internacional, e até mesmo 

ao próprio Poder Constituinte, à Organização das Nações Unidas e a todas as 

organizaçdes regionais de Estados, é juridicamente inválido suprimir direitos 

fundamentais, por via de novas regras constitucionais ou convençóes 

internacionais. 

Uma das conseqtlências desse princípio 6 a proibiç8o de se por fim, 

à vigência de tratados internacionais de direitos humanos. 

O poder de denunciar uma C~nvenção internacional só faz sentido 

quando cuida de direitos disponíveis. Em matéria de tratados internacionais de 

direitos humanos, não há nenhuma possibilidade jurídica de denúncia, ou de 

cessação convencional da vigência, porque se está diante de direitos 

indisponíveis e, correlatamente, de deveres insuprimíveis. 

Quanto à interdependência existente entre os diversos Direitos 

Humanos, é new&sArio admitir-se que só o reconhecimento integral de todos 

esses direitos pode assegurar a existência real de cada um deles, já que sem a 

efetividade de gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos 



civis e políticos se reduzem a meras categorias formais. Inversamente, sem a 

realidade dos direitos civis e pollticos, sem a efetividade da liberdade entendida 

em seu mais amplo sentido, os direitos econ6micos, sociais e culturais 

carecem, por sua vez, de verdadeira significação. 

Essa idéia da necessária integralidade, interdependência e 

indivisibilidade quanto ao conceito e à realidade do conteúdo dos direitos 

humanos, que de certa forma.estA implícita na Carta das Nações Unidas, que 

compila, se amplia e se sistematiza em 1948, na Declaração Universal de 

Direitos Humanos, e se reafirma definitivamente nos Pactos Universais de 

Direitos Humanos, aprovados pela AssembYia Geral de 1966, e em vigencia 

desde 1976, na Proclamação de Teerã de 1968 e na Resolução da Assemblkia 

Geral, adotada em 16 de dezembro de 1977, sobre os critérios e meios para 

melhorar o gozo efetivo dos direitos e das liberdades fundamentais (Resoluçao 

JOSE LUIZ QUADROS DE MAGALHAES '" apresenta a classifcaç~o 

abaixo, compiementando e dissimulando eventuais equívocos de interpretaeo: 

Grupo 1 - Direitos Individuais: O ponto de convergência dos Direitos 

Individuais será a liberdade, sendo que estes direitos são relativos à 

vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade. Encontra-se na 

doutrina referenda a direitos de personalidade (vida, liberdade), 

direitos da intimidade (vida privada, inviolabilidade de domicilio), 

liberdades públicas (liberdade de reunião, de associação, etc.), todas 

estas denominaçbes se incluem dentro dos direitos individuais 

fundamentais ... ; Grupo 2 - Direitos Sociais: Compreendem os 

Direitos Sociais, os direitos relativos $I saúde, educa@o, previdência 

e assistência social, lazer, trabalho, segurança e transporte. Estes 

142 Flávia piovesan. Temas de direitos humanos. 
'4 José Luiz Quadros de Magalhães. Direitos Humanos na Ordem Jufidica Interna. 
Interlivros de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1992, p. 20. 



direitos esta0 a pedir uma prestaçao positiva do Estado que deve 

agir no sentido de oferecer estes direitos que estão a proteger 

interesses da sociedade, ou sociais propriamente ditos.;Grupo 3 - 
Direitos Econ&micos: Os Direitos Econdmicos são aqueles direitos 

que esta0 contidos em normas de conteúdo econ6mico que 

viabilizarao uma polltica economica. Classificam-se entre direitos 

econ&micos, pelas caracte'rlsticas marcantes destes direitos, o direito 

ao pleno emprego, transporte integrado à produção, direito ambienta1 

e direitos do consumidor. Estes Direitos EconBmicos contém normas 

que estão protegendo interesses individuais, coletivos e difusos. 

Grupo 4 - Direitos Pollticos: Os Direitos Pollticos sBo o quarto e o 

último grupo de direitos que compdem os Direitos Humanos. São 

direitos de participaMo popular no Poder do Estado, que 

resguardam a vontade manifestada individualmente por cada eleitor 

sendo que a sua diferença essencial para os direitos individuais 6 

que, para estes últimos, não se exige nenhum tipo de qualificação 

em razão da idade e nacionalidade para o seu exercicio, enquanto 

que para os Direitos Políticos, determina a Constituiçao requisitos 

que o indivlduo deve preencher ... 

. . 
A constitucionalização dos direitos humanos ou dos direitos 

fundamentais ensejou a positiva~ão dos mesmos, tornando-os categorias 

dogmáticas. 

Na opinião de CANOTILHO: 

(. ..) sem essa positivação juridico-wnstitucional, os direitos do 

homem são esperanças, aspirações, idéias, impulsos, ou, até, por 

vezes, mera retórica política, mas não direitos protegidos sob a 

forma de normas (regras e princlpios) de direito constitucional. 
I 

144 J O S ~  ~oaquim Gomes Canotilho. Direito Constitucional. 6a ed. rev. Coimbra. Editora 
Almedina, 1993. 



Portanto, é de se concluir que os direitos humanos são direitos 

constitucionais fundamentais, têm o status constitucional, isso no âmbito 

interno, posto que estão também protegidos pela ordem juridica internacional, 

tornando-se direitos internacionais fundamentais. São os direitos fundamentais, 

na feliz expressão de PAULO BONAVIDES, o oxigenio das constituições 

democráticas. 145 

Dizer que os direitos humanos são direitos constitucionais fundamentais 

significa, precipuamente, que possuem uma hierarquia de superioridade ante 

0s outros direitos, mesmos os demais constitucionais, e que tem 

vinculatividade imediata aos poderes públicos. 1 46 

Várias são as quantidades de teorizações em torno dos direitos 

fundamentais, segundo os mais diferentes critérios de abordagem. Têm-se as 

teorias históricas que explicam 0 surgimento dos direitos fundamentais, as 

teorias filosóficas que se ocupam de sua fundamentação e as teorias 

çociológicas acerca da funçao dos direitos fundamentais no sistema social. 14' 

Alem dessas apresentadas, concebe-se uma teoria jurídica geral dos 

direitos fundamentais, posto que, leva em consideração os problemas 

referentes em todos OS direitos fundamentais OU em vArios tipos de direitos 

fundamentais. 148 

145 Paulo Bonavides. Curso de Direito C o n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l .  4a ed. Sao Paulo. Malheiros, 1993, p 
301. 
146 Idem. 
147 Robert Alexy. Teoria de 10s derechos fundamentales. Traduçao Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 27. 
148 Idem. p. 34. 



6.8. A GLOBALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

A globalização ou internacionalização dos direitos humanos é uma das 

mais importantes questões do final deste. século. O grande problema deste 

tema é que ele versa sobre a essência da relação política, isto é, Poder e 

pessoa, ou seja, quanto mais direitos do homem menos Poder e vice-versa. 

Os ideais de universalidade dos direitos humanos defendidos pela U U  

desde de sua criação, manifestados com a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, em 1948, estão adquirindo uma maior consistência, 

independentemente da flagrante constatação de desrespeitos em vhrios pontos 

do mundo. 

Na I1 Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Viena no ano de 

1993, conforme colocado acima, 0s principais temas tratados foram: a pobreza, 

a democracia e os instrumentos legais e jurídicos de efetivação dos direitos 

humanos. 

A preocupação internacional sai da retórica e procura a concretude. "H& 

uma tendência para o processo de construção de uma cultura universal de 

observância dos direitos humanos. 11 149 

Uma das objeçóes suscitadas quanto à globalização dos direitos 

humanos foi levantada pelos países islamicos e asihticos. Estes acusaram que 

0s propósitos universalistas dos direitos humanos são, na verdade, princípios 

ocidentais, que ddbprezam as particularidades regionais de cada povo.. 

149 Cançado Trindade. A I1 Conferência Mundial de Direitos Humanos (1993): o Legado de 
Viena. A incorporaçdo das normas internacionais de proteçdo dos direitos humanos no direito 
brasileiro, 1996, p. 11 3. 



6.9. DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

O Brasil tem hoje a carta de direitos mais precisa e abrangente de toda a 

sua histbria política. A Constituição Brasileira de 1988 d um marco na sua 

institucionalizaçáo no País e serve como ponto de referência para implementar 

políticas públicas para proteção e promoção dos direitos humanos. 

Desde a transição para a democracia, em 1985, ao contrário do que 

acontecia durante O período do autoritarismo, o Governo Federal tem 

promovido mudanças na legislação, apoiado politicas públicas para proteger e 

promover os direitos humanos, em particular os direitos dos grupos mais 

vulneráveis. O País tornou-se signatário dos principais tratados internacionais 

de direitos humanos. 

A prática do Governo Federal em relação as graves violações de direitos 

humanos mudou diametralmente, se comparada com as prhticas existentes 

durante o regime autoritário. 0 governo nao estimula ou tolera violações de 

direitos humanos;Ao contrário, reconhece a necessidade de niio apenas punir, 

na forma da lei, os responsáveis por violações, mas também de prevenir a 

ocorrência destas através de mudanças na legislação e da implantação de 

políticas públicas para proteger e promover os direitos humanos no País. 

Por sua vez, na sociedade civil, as entidades de direitos humanos, 

nacionais e internacionais, documentam e divulgam livremente os casos de 

violações destes direitos no Pais e comunicam-se rotineiramente com as 

autoridades em todas as esferas de governo. As entidades cobram do Governo 

Federal e dos governos estaduais e municipais o respeito aos direitos humanos 

e apontam mudanças para o aperfeiçoamento das instituições. 







Direitos Humanos da ONU. O primeiro vai de 1964 a 1977. Esse período, 

caracterizado pelo auge do regime ditatorial, pautava-se pela ausência de 

diálogo da parte do Brasil sobre a temática. As manifestaçaes oficiais eram 

esporádicas e sempre marcadas por elevado grau de confidencialidade. 

O segundo de 1977, quando o Chanceler Azeredo da Silveira abordou o 

tema, pela primeira vez, de maneira abrangente e cautelosa até 1984. Foi um 

período de posições conservadoras e defensivas. De qualquer forma, o Brasil 

decidiu abrir o diálogo com a apresentação de candidatura oficial à Comissão 

de Direitos Humanos. 

O terceiro vai de 1985, com o começo da redemocratização, quando o 

Presidente Sarney anuncia nossa adesão aos Pactos de Direitos Civis e 

Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, até 1990. Foi um 

período de reconhecimento relativamente tímido da legitimidade das iniciativas 

multilaterais de controle das violações de Direitos Humanos. 

Em 1988, a Constituiçao Federal estabeleceu, no art. 4'. que a 

prevaYncia dos Direitos Humanos 6 um dos princípios que regem as r e l a w s  

internacionais do Brasil. 

O quarto vai de 1991 até hoje, em que os mecanismos internacionais 

na0 configuram atentado ao princípio de não-intervençao. Há reconhecimento 

pleno da legitimidade dos mecanismos internacionais de proteção. A política 

brasileira de Direitos Humanos mudou, de fato, com a consolida@o das 

instituições democráticas. 

Atualmente, a política brasileira de Direitos Humanos se caracteriza 

pelos seguintes fatores: 



a) atuação pautada pela transparência e disposição para o dihlogo com 

órgãos internacionais, autoridades estrangeiras e ONG's; 

b) adesão a todos os Pactos e Convenções relevantes na materia; 

C) valorizaçao dos foros e mecanismos multilaterais; 

d) valorização da cooperaçao internacional; 

e) exigência de atuaçáo internacional para as causas estruturais da 

violgncia social. 

0 Brasil admite a existência de problemas e manifesta o desejo de 

resolvê-los. Mas, ao expor à comunidade internacional a própria situação 

interna, procura ressaltar a dimensão socioecon&mica da questão. 

Procura demonstrar a relação entre pobreza, criminalidade, violência e 

violação dos Direitos Humanos, o que significa que há causas estruturais a 

serem consideradas e que as violaçdes de Direitos Humanos ngo ocorrem com 

a conivencia do ~stad0.I~'  

O Brasil de hoje na0 se caracteriza mais pela arbitrariedade de um 

regime autoritário, mas pelas dificuldades de um país democrhtim em 

assegurar a proteção dos Direitos Humanos, dentro do quadro constitucional e 

em com seu nível de desenvolvimento. 

Deve ser enfatizado que a política do Brasil de avaliar e expor a própria 

situa@o naio B para solicitar a indulgência internacional, mas para chamar 



atenção para a difícil situação socioeconômica de um pais em busca de efetivo 

respeito dos Direitos Humanos e de reconhecimento de seus  esforço^.'^' 

PAULO BONAVIDES explica que: 

A nova universalidade dos direitos fundamentais os coloca assim, 

desde o princípio, num grau mais alto de juridicidade, concretude, 

positividade e eficácia. É universalidade que não exclui os direitos da 

liberdade, mas primeiro os fortalece com as expectativas e os 

pressupostos de melhor concretizá-los mediante a efetiva adoção 

dos direitos da igualdade e da fratemidade ... A nova universalidade 

procura, enfim, subjetivar de forma concreta e positiva os direitos da 

triplice geração na titularidade de um indivíduo que antes de ser o 

homem deste ou daquele País, de uma sociedade desenvolvida ou 

subdesenvolvida, é pela sua condição de pessoa um ente qualificado 

por sua pertinencia ao genero humano, objeto daquela 

universalidade. '52 

I5l Cançado Trindade, A. A. Discurso proferido no MRE em Brasllia, 30.04.1999. 
~~~.mre.~ov.brlibrlCurs0slPALESTRNDiscu0%2OParaninfo%2OProf. Acesso: 20.10.04. et. 
seq. 
152 Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional, p 482. 



7. OS DIREITOS HUMANOS E O CRIME ORGANIZADO 

Nas grandes cidades, especialmente' nas periferias e bairros pobres, a 

população, em condições de extrema desigualdade, presa do crime organizado 

vive submetida à violência e a vitimização. 

O controle da violência legal padece de muitas carências: tortura de 

criminosos e suspeitos nos distritos policiais; violações contra grupos mais 

vulnerhveis ao arbítrio, como mulheres, negros, crianças e adolescentes, sem 

terra e índios, maus tratos a prisioneiros e internos em instituições fechadas; 

execuções deliberadas pelas policias militares e grupos de extermínio, com a 

participação de agentes do Estado. 

Por sua vez, a crise no sistema penal tem, atualmente, como moldura a 

atuação das facções criminosas, expandidas por uma série de vetores. As 

condições desumanas e vexatorias das prisões brasileiras são uma delas e 
. . 

vêm sendo utilizadas como bandeira ideolbgica pelas organizações criminosas. 

Justificam seus atos vio\entos com0 forma de pressão contra os maus tratos 

que são impostos aos presos na carceragem. 

uma questão ideológica porque envolve valores e comportamentos em 

busca de determinadas transformaçóes. OU seja, é uma estratégia utilizada 

para impor uma visão de mundo ao resto da sociedade brasileira e aos presos 

comuns. E seu objetivo final é acabar com qualquer controle sobre o crime 
/ 

organizado dentro e fora das instituições penais. 



Da atual desorganização do Estado cresce o crime organizado. Da sua 

ausência no plano social, apresenta-se o denominado Estado Paralelo, criado 

pelas facções criminosas. Da corrupção cresce a impunidade. 

A fraqueza declarada do Estado frente ao crime organizado faz nascer o 

terror da legislação penal extravagante, gerada pela afronta à dignidade do 

homem e ao princípio constitucional da humanidade das penas. 

Não se atenta que a diferença entre o Estado e o crime organizado está 

na certeza de que aquele, quando representativo dos valores constitucionais, 

não usa da violência abusiva ou da ilegalidade para se impor. Ao contrário, 

nascido e fundamentado na necessária preservação da democracia, tem 

consciência de que a dignidade do homem é a finalidade única do Poder 

Estatal - a qualquer preço e em qualquer condição. Como exaustivamente foi 

apresentado no capitulo 11 do presente trabalho. 

Em nome da salvação da sociedade, transige-se com valores éticos e 

ideológicos do regime democrático: a soberania da nação pela subserviência 

globalizada; a Constituição pela legislação ordinária ambígua; o direito do 

indivíduo pelo poder arbitrário do Estado desorganizado e enfraquecido. 

A globalização, fenômeno mundial, cria conseqüentemente, no Estado- 

Nação empobrecido, necessidades antaganicas. Por um lado, satisfazer A 

vontade dos oligopólios globalizados, cedendo seu mercado consumidor. Por 

outro, necessita eliminar OS excluídos para trazer uma segurança interna, a fim 

de que os oligopólios globalizados e o dinheiro volátil mantenham suas 

atividades no territerio, sob pena de o abandonarem. 



O Estado-Nação empobrecido, ausenta-se de suas funçaes básicas; por 

conseqüência cresce, no vácuo de sua ausência, o crime organizado. 

No conflito entre os interesses dos oligopolios globalizados e o 

enfraquecimento do Estado-Nação, impõe-se a valorização do ser humano. 

mister que governos, governantes e oligop6lios e afins se 

conscientizem que a globalização não existe sem o mercado consumidor. O 

Estado-Nação sem o exercíCi0 da cidadania é impossível. Sociedade e 

indivíduo são inimagináveis isoladamente. O homem é a origem e o fim. 

7.1. A PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CASOS DE CRIME 

ORGANIZADO 

l0 Caso: A Situação no Rio de Janeiro 

Na onda da indigna@o pública, autoridades do Estado do Rio, como o 

secretdrio de Segurança Pública, Josias Quintal, e o prefeito da cidade do Rio, 

C&ar Maia, certamente premidos pela necessidade política de mostrar seiviço 

ou solidariedade aos cariocas aterrorizados, vociferaram uníssono grito de 

guerra: As armas contra o crime organizado! E ambos sugeriram o abandono 

de escrúpulos pela policia, admitindo uso de força letal. 

Autoridades não são jornalistas. Não exprimem apenas seu livre pensar. 

Cada uma, em seu ambito de competência constitucional, fala pelo Estado 

Marco Aritonio Rodrigues Nahum. A repressao ao crime, e o antiterrorismo. 
www.mundojundiw.adv.br. Acesso: 21.10.04. 



brasileiro, porque a aferição da responsabilidade internacional deste não 

distingue entre poder central e poder local. 

Sobre esse assunto, tramita o projeto da Comissão de Direito 

Internacional da ONU sobre a "Responsabilidade dos Estados por Atos 

Internacionalmente I lícitos" (Draft Arficles on Responsibility of States for 

intemationally wrongful acts", in Oficial Records of the General Assembly, 56th 

session, Supp. No 10 - A/56/10 - ~ h p .  /V. E. 1.): 

Artigo 5 O :  "A conduta de uma pessoa ou entidade que não é órgão do 

Estado no sentido do Artigo 4', mas que é competente pela legislaçgo desse 

Estado para exercer parcela da autoridade governamental, serh considerada 

um ato de Estado sob o direito internacional, contanto que essa pessoa esteja 

agindo nessa capacidade no momento em que~tão" '~.  

DO mesmo modo, as palavras de um secretário de Segurança Pública ou 

de um prefeito podem servir de medida do comprometimento do Estado 

brasileiro com o respeito às normas internacionais de proteçao dos direitos 

humanos. . , 

0 s  arroubos midiáticos das autoridades não só escondem a verdadeira 

causa da expansão do crime organizado no Rio de Janeiro - a desidia de 

sucessivos governos estaduais e municipais em relação ao bem-estar das 

populações marginalizadas nos morros cariocas -, mas também manifestam 

sem ambigüidades uma política governamental de violencia, ainda que seja em 

nome do controle da violência criminosa não-estatal. 

Traduçaa livre do autor. 



Uma advertência. Se a guerra contra o crime organizado, anunciada 

pelo secretário de Segurança implicar a licença para matar, como seu discurso 

também sugere, estará a autoridade incorrendo em crime contra a 

humanidade. 

Afinal, toda guerra presume ações maciças de sistemática repressao. Se 

nessas açbes o morticínio de civis sejam eles bandidos ou nao, escapar da 

regra da proporcionalidade e se subsumir a uma política de Estado que 

representa um secretário de Segurança, de promover o morticínio, estarao 

configurados os elementos constitutivos do tipo penal inscrito no Artigo 7 O  do 

Estatuto de Roma, que estabelece o Tribunal Penal Internacional (TPI): 

Crimes contra a humanidade correspondem a um conjunto de fatos 

tlpicos, como o homicidio doloso (murder), quando praticados como 

parte de um ataque em larga escala (widespmad) e sistem8tico 

(systematic) contra a populago civil, com conhecimento do ataque. 

Para esse fim, o ataque contra a populaçao civil 6 definido como o 

curso de ação que envolve a múltipla prática de atos contra qualquer 

populaçao civil, de conformidade com ou em suporte a uma polltica 

de Estado ou organizacional de praticar um tal ataque. 

Por estar o secretlirio de Segurança Pública a prever o uso de força letal 

por parte de seus comandados, tem o dever de prevenir esse uso, e nao 

estimulá-lo. Sua responsabilidade de comandante e inquestionável e na0 o 

alienará da incriminação pelas ações de seus subordinados. Conforme prevê o 

Artigo 28 do Estatuto de Roma. 

E, neste caso, o Brasil tem o dever de promover a persecução penal 

contra o secretário, sob pena de ser tido como omisso e se ver substituído pelo 



Tribunal Penal Internacional no exercício soberano da jurisdição. (Artigo 17 do 

Estatuto de Roma que se guia pelo "princípio da c~m~lementaridade").'~~ 

2 O  Caso: A situação no Espírito Santo 

Dados do Ministério da Justiça relativos ao Espírito Santo mostram taxas 

de homicídios dolosos que ultrapassam 50 em cada 100.000 habitantes e de 

mortes violentas acima de 100 em cada 100.000 habitantes. 

O crime organizado se ap6ia na impunidade e na corrupção do sistema 

de justiça e segurança, como processos inconclusos de vários crimes de 

mando e denúncias da participação de agentes públicos em grupos criminosos. 

Durante o ano passado, os crimes contra a vida, em especial os 

homicídios, aumentaram em 1 1,2% passando de 1.572, em 2001, a 1.771 em 

2002. Estas mortes são, em grande parte, execuções sumárias praticadas por 

grupos de extermínios e por policiais. 

No segundo .semestre do ano passado teve início uma série de medidas 

especiais federais de combate ao crime organizado no Estado do Espírito 

Santo, o que foi feito após constatação de que o nível de degeneração das 

instituições públicas estaduais ultrapassou os limites suportáveis pela 

sociedade. 

A corrosão deste Estado se deu através da atuação de pessoas e de 

grupos que, de maneira sistemática, nas últimas duas décadas, utilizam-se de 

lS5 Eugenio Jose Guilherme de Aragão. Desejo de matar e direitos humanos. Disponivel: 
www.iusticaalobal.com.br. Acesso: 24.1 1.04. 



meios condenáveis para viabilizar interesses particulares, legitimando, com 

isso, práticas e organizações criminosas. 

Um ano de açóes ostensivas - A motivação política. 

As ações governamentais de combate ao crime organizado no Espírito 

Santo se justificaram nos problemas de violência e impunidade, sejam os 

índices de criminalidade crescentes, equiparados aos de guerra civil 1561 sejam 

os indicadores de corrupção do sistema de justiça e segurança, como 

processos inconclusos de vários crimes de mando e denúncias da participação 

de agentes públicos em grupos criminosos organizados.lJ7 

Estes problemas foram explicitados pelas organizações da sociedade 

civil cujas precursoras foram entidades de defesa dos direitos humanos que, ao 

longo de duas dkcadas, enfrentaram criminosos de maneira incanshvel, apesar 

das ameaças e dos atentados contra vários militantes, garantindo, com isso, a 

mobilizaçao socia~.'" 

Vale reafirmar que a sociedade civil organizada soube articular-se tanto 

entre si, quanto com os brgaos competentes, o que viabilizou açbes no ambito 

nacional, com repercussões internacionais. 

158 Dados do Ministkrio da Justiça relativos ao Espirito Santo mostram taxas de homicidios 
dolos~s que ultrapassam 501100.000 habitantes e de mortes violentas acima de 100/100.000 
habitantes nos últimos anos. 

Caso exemplar é a Scuderie Detetive Le COC~, Uma associação paramilitar, pessoa jurídica 
de direito privado, legalmente constituida, com endereço identificado, descrita pela Cpl do 
Narcotráfico da Camara Federal como "[Essa] organizaç80 criminosa, ainda atuante no Estado, 
compreende a ação de grupos civis e militares, contra a Ordem Constitucional e ESTADO 
DEMOCRATICO de DIREITO, afrontando-se o disposto em preceito Constitucional (Artigo 5, 
inciso xLIV da Carta Magna), com violação caracterizada, aos Direitos e Garantias 
Fundamentais". 
158 Jornal A Gazeta, Um Ano de Missa0 Especial. 13 de julho de 2003. Apud. SILVEIRA. 
Tania Maria. ' 



Algumas iniciativas determinaram o avanço do processo: a Campanha 

contra a Impunidade lançada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos - 
MNDH, em 1993, que apresentou o problema à sociedade e ao Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH - Ministério da Justiça; a 

criação do Fórum Permanente contra a Violgncia e a Impunidade - Reage 

Espírito Santo, em 1999, que congrega nesta luta mais de 50 entidades da 

sociedade capixaba; o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, 

da Camara Federal, sobre o narcotráfico e o crime organizado, em 1999, que 

identificou as máfias capixabas; o pedido de intervenção federal no Espírito 

Santo apresentado pela Ordem dos Advogados - OAB, em 2002, que propalou 

a gravidade dos problemas institucionais desde Estado; e, finalmente, a 

criação, pelo Governo Federal, da Missão Especial de Combate ao Crime 

Organizado, em 2002, que deu início às açbes repressivas. 

A decisão do ex-ministro da Justiça Paulo de Tarso Ribeiro de constituir 

a Missão Especial de Combate ao Crime Organizado no Esplrito Santo, em 

julho de 2002, foi a alternativa encontrada ap6s a crise política gerada pela 

decisão de Geraldo Brindeiro, ex-Procurador Geral da República, de arquivar o 

pedido de intervenção federal no Estado do Espírito Santo apresentado pela 

OAB, em abri112002, e aprovado pelo CDDPH, em junhol2002. 

Tal arquivamento motivou a renúncia de Miguel Reale Júnior, o então 

Ministro da Justiça, a mobilização estadual, nacional e internacional das 

organizações sociais, de lideranças políticas, inclusive, da Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara Federal, e, conseqüentemente, a criação da 
. , 

Missão Especial. 



A Missão Especial de Combate ao Crime Organizado, Protagonista das 

ações ostensivas federais contra a chamada máfia capixaba, a Missão Especial 

foi constituída num contexto turbulento, no qual incidiam também os interesses 

eleitorais de 2002. 

Esta foi criada em julho e seus 192 integrantes - pessoas de v4rios 

órgãos federais - deveria produzir os resultados esperados em 90 dias de 

atuação, prazo este prorrogado devido ao volume de trabalho e aos 

insuficientes recursos disponibilizados. 

Em um ano, a Missão enfrentou muitas dificuldades, dentre elas 

computa-se até mesmo a contra-atuação por alguns de seus integrantes. Dois 

fatos repercutidos nos jornais locais, quatro ilustram esta dificuldade: 

- O primeiro, a existência de agente vinculado organização criminosa, 

foi identificada em julho/2002, quando o inspetor João Adilson Scalfoni, então 

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, órgão integrante da Missão 

Especial, foi exonerado do cargo por ter sido filiado a Scuderie Detetive Le 

Cocq. . . 

- O segundo fato é a execução do primeiro prisioneiro da Missão, 

Manoel Correia da Silva Filho, réu-colaborador, testemunha contra o coronel da 

Policia Militar Walter Gomes Ferreira, que é considerado o chefe do braço 

armado do crime organizado. 0 prisioneiro estava na carceragem da Polícia 

Federal desde agosto/2002 e foi transferido para o presídio Monte Líbano, sem 

justificativa plausível, em novembro12002, onde foi executado. O fato gerou a 

exoneração do delegado federal Tito Caetano, então coordenador da Missão. 



Em março/2003, quando o combate às organizações criminosas adquiria 

dimensões significativas, foi assassinado o juiz da Vara de Execuções Penais, 

o aguerrido integrante da Missão Especial, Alexandre Martins de Castro Filho. 

A morte do magistrado apontou a evoluç8o da ousadia dos criminosos e o 

estabelecimento de um novo patamar de confronto, o que passou a exigir 

estratégias mais complexas de atuação. 

Além disso, vários integrantes e colaboradores da Missão têm tido seus 

telefones clonados ou grampeados, recebido ameaças de morte elou têm sido 

perseguidos. 

Apesar das dificuldades, a Missao Especial vem produzindo importantes 

resultados'59 no combate aos crimes de competência federal, dentre os quais 

se destacam: as r?I~ga-OperaÇões para apreensão de documentos e 

computadores em casas e escritórios de empresários investigados e em 

prefeituras municipais; as prisões de algumas pessoas-chave da estrutura do 

crime; e o bloqueio de bens de algumas autoridades. Destas ações, vale citar: 

- considerado o braço armado do crime organizado, em dezembro/2002, 

o coronel da reserva da Policia Militar Walter Gomes Ferreira foi transferido 

para a Casa de Prisáo Especial do Rio Branco, um presídio de segurança 

máxima situado no Acre. A determinação foi dada pelos juizes da Vara de 

Execuções Penais do Estado, Alexandre Martins de Castro Filho, Rubens ,)os& 

da Cruz e Carlos Eduardo Lemos, atendendo ao requerimento dos promotores 

do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRCO) do Ministério Público 

Estadual (MPE), que alegaram a necessidade de transferência porque o 

159 Jornal A Ga'teta. Um Ano de Missa0 Especial. 13 de julho de 2003. Apud. SILVEIRA. 
Tania Maria. 





setembro, ele voltou à prisão sob acusação de desvio de recursos públicos; 

todavia, outro hábeas corpus lhe foi concedido em 21 de setembro e Gratz 

responde aos processos em liberdade. 

- A Missão Especial efetuou também outras prisões. Um exemplo é a do 

empresário e ex-policial militar Sebastião Pagotto, efetuada em marçol2003, 

sob acusação de ter sido o mandante do assassinato do advogado Marcelo 

Denadai, ocorrido em abri112002. 

- Em maiol2003, a Missão pediu o sequestro dos bens do exgovernador 

José Ignácio Ferreira, de sua mulher, Maria Helena Ruy Ferreira, ex-secretária 

de Estado da Secretaria de Trabalho e Ação Social, do cunhado dele e ex- 

secrethrio de Governo, Gentil Ant6nio Ruy, e do ex-coordenador da campanha 

eleitoral11 998, Raimundo Benedito de Souza Filho. A indisponibilização dos 

bens visa cobrir o rombo de R$19 milhões na Coopeffes. 

Em junho, outra denúncia foi apresentada contra Ignácio. Desta vez, 

pela sonegaçáo fiscal de R$782 mil dos rendimentos de 1998. 

- Também merece destaque a determinação do Tribunal de Justiça que 

afastou do exercício de suas funções os deputados estaduais reeleitos Sérgio 

Borges, José Tasso, Gilson Amaro, Marcos Gauani, Fátima Couzi e Luís 

Carlos Moreira, em fevereirol2003, a pedido dos procuradores da Missáo, 

devido a acusação de recebimento de propina - R$ 30.000,OO cada um. 

Todavia, eles foram reintegrados em abri112003. 

Resguardada a importância exemplar das detenções, o principal 

trabalho feito pela Missão Especial foi o mapeamento do crime organizado no 

Estado. Segundo o Procurador José Roberto Santoro, que chefiou a equipe do 



Ministério Público Federal, estão sendo elaboradas peças de acusação, 

denúncias e ações, sendo algumas já encaminhadas à Justiça. 

Por outro lado, a Missão Especial se ateve aos crimes de 

responsabilidade federal. Durante o ano passado, os crimes contra a vida, em 

especial os homicídios, aumentaram em 11,2% passando de 1.572, em 2001, a 

1.771 em 2002. Estas mortes são, em grande parte, execuções sumárias 

praticadas por grupos de extermínios e por policiais. 

O Gabinete de Gesfiio Integrada de Segurança Pública 

As medidas especiais de combate ao crime organizado neste Estado 

visam restabelecer a ordem pública, eliminando os vínculos de conivência 

existentes entre o Poder Público e o crime organizado e reduzindo os índices 

de criminalidade violenta. 

Considerando o carhter perene destas medidas, no dia 08/08/2003, o 

Ministkrio da Justiça e 0 Governo do Estado firmaram o protocolo de intenfles 
. . 

para a instalação do Gabinete de Gestão Integrada - GGI. Sob a coordenação 

do Subprocurador Geral da República, José Roberto Santoro, sendo Rodney 

Miranda, Secretário Estadual de Segurança Pública, o articulador dos membros 

integrantes, o GGI é formado por órgãos federais e estaduais de segurança 

pública - Ministério Público Federal, Departamento de Policia Federal, 

Departamento de Policia Rodoviária Federal, Ministério Publico Estadual, 

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Justiça, 
i 

e funcionará até 31/12/2006. O GGI conta com O Fundo ~acional  de segurança 

Pública como fonte de recursos operacionais e políticos. 



Após um ano de intenso trabalho, não e confortador identificar as 

conexdes locais, interestaduais, nacionais e internacionais dos grupos 

criminosos organizados, sem que haja, em contraposição, capacidade efetiva 

do aparato estatal para controlá-los e combate-los. 

As ações realizadas permitem a explicitação dos mecanismos da 

criminalidade e da impunidade e confirmam que elas favorecem não somente o 

aumento da violgncia, mas também das desigualdades sócio-economicas. 

Os grupos criminosos controlam bilhões de dólares no mundo e, com 

seus ativos, corroem os governos e comprometem as tentativas de 

desenvolvimento dos países em transição democrática, deteriorando tanto os 

sistemas políticos-financeiros quanto o tecido social. Seus mecanismos de 

ação são diversos. 

Em geral, a corrupção e as atividades criminosas inibem os investidores, 

reduzindo, assim, o crescimento economico. Por consequencia, reduz também 

as receitas do Estado. 

Por mecanismos mais específicos tem-se a infiltração dos grupos 

criminosos nas estruturas de Estado, seja financiando campanhas eleitorais, 

seja fraudando concursos ou cooptando agentes públicos. Ocupando cargos 

estratégicos de decisão, eles visam coibir o Estado no seu papel repressor e 

apossar-se do erário. Para isto, os órgãos do sistema de justiça e segurança 

são p'rioritários. 

No Espírito Santo, eles controlaram também a Assembléia Legislativa 

chegando a ter 29 dos 30 deputados. 



Um outro mecanismo é a substituição do Estado no fornecimento de 

políticas públicas. Em muitos lugares, as organizaç6es criminosas 

disponibilizam trabalho, proteção e até mesmo assistdncia social. 16' 

''I Tania Maria Silveira. Militante dos direitos humanos, estudante de serviço social e 
integrante da equipe de mandato da deputada federal Iriny Lopes. Disponível: 
www.aooale.com.br . Acesso: 29.1 1.04. et. seq. (quase que na íntegra o conteddo do texto por 
corroborar totalmente com a intençao que se pretendeu demonstrar com relaçao $I situação 
social dos direitos humanos em face do crime organizado no Brasil). 



O fenômeno da globalização vivido pela atual geração, mesmo sendo 

necessário para ao desenvolvimento, no compasso acelerado dos países e 

povos em todo o globo terrestre traz consequencias preocupantes e 

alarmantes. 

Ocorrem por parte das nações, governos e povos, adaptações muitas 

vezes forçadas, e a custas de rompimentos e desrespeitos a normas, preceitos 

e condutas já configuradas e funcionais. 

Outras vezes, a custas de sacrifícios de uns, em detrimentos de muitos 

outros. Obriga Estados-Nações a flexibilizarem preceitos constitucionais 

protetores de direitos fundamentais e a ceder no que tange à sua pr6pria 

soberania em favor do capital especulativo: O poder do Estado se desloca para 

0s oligopólios globalizadores. .,  

Da atual desorganização do Estado cresce o crime organizado. Da sua 

ausencia no plano social, apresenta-se o Estado Paralelo. Da sua corrupçao 

cresce a impunidade. A fraqueza declarada do Estado frente ao crime 

organizado faz nascer o terror da legislaçao penal extravagante, gerada pela 

afronta à dignidade do homem e ao princípio constitucional da humanidade das 

penas. Confundem-se valores. 

Nao se atenta que a diferença entre o Estado com seus princípios 

fundamentais da dignidade humana, nem como assegurados os direitos 



humanos de todas as gentes, e o crime organizado, está na certeza de que 

aquele, quando representativo dos valores constitucionais, não usa da violência 

abusiva ou da ilegalidade para se impor. 

Ao contrário, nascido e fundamentado na necessária preservação da 

democracia, tem consciência de que a dignidade do homem e a finalidade 

única do Poder Estatal - a qualquer preço e em qualquer condição. 

Assim, em nome da salvação da sociedade, transige-se com valores 

6ticos e ideológicos do regime democrático: a soberania da nação pela 

subserviência globalizada; a Constituição pela legislação ordinária ambígua; o 

direito do indivíduo pelo poder arbitrário do Estado desorganizado e 

enfraquecido. 

Só uma eficiente política social é capaz de salvar os jovens dessa era 

globalizada, excluídos do amanhã. Apenas o Estado voltado para o cidadão é 

capaz de gerar a sociedade sadia do porvir. 

Escola, ambiente sadio e condição de trabalho produtivo são capazes de 

fazer compreender que uma sociedade justa é aquela que respeita seus 

semelhantes. 

Neste sentido, não 6 procedente o discurso atual de antagonismos e 

conseqüente alijamento entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A 

tentativa de subserviência de um em relação aos outros não seme para o 

Estado. Enfraquece a democracia. Nao ajuda a pgtria. 

. Somente a urrião inteligente de todos em torno de um fim comum pode 

combater a criminalidade organizada. 



O endurecimento de leis, dada a inocuidade de seus efeitos, apenas irá 

desmoralizar ainda mais o Direito Penal e, consequentemente, o Poder 

Judiciário, em detrimento da sociedade. 

Ao invés de leis mais severas impõe-se o investimento de recursos 

sociais, concomitantemente a uma constante política de agilizaçao e 

valorização do Poder Judiciário, somadas à estruturação científica da policia, e 

racional política penitenciária. 

E a implementação de uma ampla política social, prestigiada de maneira 

uniforme pelos três Poderes valorizados, combate à criminalidade sem ofender 

a cidadania. É preciso entender, definitivamente, que estes dois últimos 

elementos nClo se confundem. 

NClo se faz qualquer favor a ninguém senão a n6s mesmos quando se 

tem estrita observância dos direitos e garantias fundamentais da Constituição; 

quando se respeita os princípios formadores do regime democrático e, 

consequentemente, do Estado Social e Democrático de Direito; quando se 

protege os direitos das vítimas, assim como das minorias e dos marginalizados. 

A, segurança, desta forma, só é possível com a presença do Estado 

orientando todos os níveis da sociedade. Orientar significa educar, assim como 

punir efetivamente, no estrito limite da proporcionalidade necessária. 

A impunidade somente será aniquilada com a presença imediata do 

Estado na proteç5io da cidadania, quando necessário. Isto significa dizer, uma 

polícia cientificamente estruturada; um Judiciário Agil e prbximo aos anseios do 

povo; uma execução de pena efetiva. 



De nada adiantam penas severas, se a policia corrompida n8o prende. 

De nada adianta legislação hedionda se o Judiciário somente se manifesta 

muitos anos após a prática do crime. De nada adianta uma execução de pena 

que, de tão severa, irá tresloucar o preso, se antes de ficar louco ele sai pela 

porta da frente do presídio de segurança mhxima, por conta do despreparo e 

corrupção do funcionário do presídio. 

Urge a presença do Estado em todos os setores da sociedade. Impbe-se 

a opção entre o Estado Mínimo que 6 presa dos oligopólios internacionais, e o 

Estado Social protetor de sua própria origem e fim: o homem. 

Por isso, antes a Constituiçao que a legislação ordinária ambígua; antes 

o direito do indivíduo que o poder arbitrário do Estado. Antes o homem que o 

criminoso. Antes a punição justa ao delinquente que a insegurança social. 

Antes a politização da justiça que a escravidão cega à lei iníqua.IB2 

Quanto aos casos apresentados no capitulo 111, referente a situago da 

sociedade acuada pela intimidação exercida pelo crime organizado, na 

situação caó t i i do  Rio de Janeiro e Esphito Santo, bem como na atuaç8o de 

forças-tarefa como a explicitada e as declarações de um secretário de 

segurança insensato ou acuado, pressionado? Todas as situações colocadas, 

fora com o intuito de se demonstrar que, em ser tratando de Direitos Humanos, 

trafega pelas duas ou mais mãos de direção. 

Tanto esta sendo desrespeitado os direitos humanos de toda a 

sociedade bem comc, de cada cidadão individualmente; também mundialmente; 

'62 Marco Antonio Rodrigues Nahum. A repressiio ao crime, e o antiterrorismo. 
~is~onível:www.mundojuridico.adv.br. Acesso:29.11.04. 



como a repressão desorganizada e o sistema penal e carcerário 

desestruturado; tamb6m agride os direitos humanos dos presos e criminosos, 

enquanto seres humanos tambbm; bem como o estardalhaço do jornalista em 

busca de mídia e IBOPE, quando se refere ao secretário de segurança 

desnorteado; e ainda a globalização com suas prioridades coletivas em 

detrimento dos direitos e prioridades individuais, nacionais, em contraposição 

ao Estado e a soberania, que também trafega na contra-mClo da democracia; 

enfim ... trata-se de matéria complexa, controversa, difícil e contraditória. 

preciso cautela na formação, estruturação e normatitaç80 do convivi0 em 

novas eras sociais, na esfera econdmica e jurídica. 

Desta dissertação, pode-se, ainda, destacar as seguintes considerações: 

Para o combate ao crime organizado, temos lei, porém, que deixa 

muito a desejar.. Cumpre a quem for manejá-la acercar-se das 

cautelas razoáveis para desviar-se no texto especial das 

inconstitucionalidades flagrantes e procurar colocb-lo à serviço da 

luta pela reversão do insuportável quadro de domínio da 

criminalidade organizada. 

O conceito de crime organizado deve ser entendido em sentido 

amplo, proporcionando, assim, a aplicação da Lei no 9.034195 na 

repressão a crimes, como, por exemplo, roubo organizado de 

cargas, tráfico de drogas interno, furto de veículos organizado, 

receptação organizada, corrupção etc. e da novissima Lei no Lei 

10.217/01. 



O paquet pode instaurar e realizar investigaçbes, mediante 

procedimento administrativo, com o objetivo de formar e obter 

peças de informação, fundado no natural exercício da ação penal. 

O direito a intimidade não é um direito absoluto, razão pela qual se 

admite sua restrição, a qual se justifica pela necessidade de se 

proteger outros direitos fundamentais. 

O principio da proporcionalidade deve ser utilizado como forma de 

atenuar a rigidez dos direitos fundamentais visando impedir que a 

criminalidade encontre refúgio na prbpria lei, ofendendo, assim, o 

Estado Democrático. 

A experiência italiana mostra que o apoio popular ao Ministério 

Público foi crucial para o sucesso da operação "mãos limpas", razão 

pela qual necessário se faz campanha nacional de debate e 

combate à corrupção em todos os setores do Estado, buscando-se 

assim, apoio popular. 

A colheita de provas realizada pelo juiz (art. 3O da Lei 9.034195) é 

inovação infeliz do legislador, pois a lei introduziu a funçao de juiz 

inquisidor em um sistema acusatório que pressupõe atribuição a 

pessoas distintas para o exercício das funç6es de acusar, defender 

e julgar, violando-se, portanto, o princípio ne pmcedat iudex ex 

oficio, representado pelo devido processo legal. 

O procedimento (art. 3O, 2' da Lei 9.034195) mostra-se 

inadequado ao dispor que o magistrado conduzirá pessoalmente 



diliggncias de quebra de sigilo, pois a ConstituiçBo ao mesmo 

tempo que impede que o juiz aja de ofício, atribui à Polícia e ao 

Ministério Público a prerrogativa de realizarem investigações. 

A previsao legal de que o magistrado anexará aos autos da 

diligência de quebra de sigilo documentos que tiverem relevância 

probatõria mostra-se tamb6m inadequada, pois "como o juiz saberá 

se o documento é relevante ou n80, se n8o é ele quem conduz as 

investigações?". 

O Ministério Público não pode ficar a mercê dos trabalhos da polícia 

judiciária ou militar, transformado-se em um mero receptáculo das 

investigações, ou ainda como um mero parecerista inerte e estático, 

encarregado em dar continuidade a persecutio criminis, contente e 

acomodado com- a atual estrutura. Deve buscar, ao contr&rio, 

diretamente, in loco, as provas necessárias para a consecupo de 

seu mister, utilizando-se de uma estrutura administrativa mínima. 

O crime não pode ser interpretado pela lei apenas formalmente, 

mas deve ser levada em consideraç80 sua repercussãlo social. O 

tecnicismo jurídico deve dar lugar à análise do caso concreto. Entre 

as espécies atuais de delito, destaca-se a criminalidade de massa e 

a criminalidade organizada. Com relação à segunda espécie, 

observa-se que, embora não esteja ainda firmado um conceito, o 

crime organizado apresenta formas de ação que o diferenciam da 

quadrilha ou bando, como a transnacionalidade, o poder 



econ&mico, a formação de rede de agentes e a lavagem de 

dinheiro. 

Em suma, percebe-se que a proliferação de leis penais, sem 

nenhuma sistematização, esta a. reclamar que uma nova parte 

especial do Código Penal seja editada, contendo títulos e capítulos 

específicos, de forma sistematica. O emaranhado legislativo, hoje 

verificado, dificulta ate mesmo saber se uma norma penal está, ou 

não, revogada. Mas, repise-se, as leis penais existentes, ainda que 

de forma confusa, sáo suficientes, já que prevêem as condutas 

caracterizadoras de corrupção. O malogro no efetivo combate a ela 

está na deficiência do processo penal e dos meios para que a 

persecução, nas esferas policial, do Ministério Publico e da 

Magistratura, seja eficaz. 

Impõe-se, dessa forma, uma ação enérgica, imediata e eficaz por 

parte do Estado para que se possa fazer frente ao grande avanço 

da atividade criminosa organizada em nosso país. Imperioso que 

cada um de nós, operadores do direito, tenhamos a conscigncia de 

que temos que assumir uma postura ativa no combate a esse tipo 

de crime e criminoso, sob pena de cair em descrédito perante a 

sociedade e, pior, permanecer convivendo com a miseria que exclui 

inúmeros brasileiros, enquanto uma casta de criminosos sugam o 

país. Basta! 
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ANEXO 1 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.217, DE 11 DE ABRIL DE 2001. 

Altera os arts. 1% e2" da Lei nQ.034, de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre a 

utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por 

organizaçoes criminosas. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1"s arts. 1% e2" da Lei n9.034, de 3 de maio de 1995, passam a vigorar com as 

seguintes alterações: 

"Art. 1"sta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que 

versem sobre ilícitos decorrentes de açbes praticadas por quadrilha ou bando ou organizações 

ou associaç6es criminosas de qualquer tipo." (NR) 

"Art. 2-m qualquer fase de persecução criminal sao permitidos, sem prejuízo dos jB 

previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de provas: (NR) 

IV - a captação e a interceptação ambienta1 de sinais eletromagnéticos, óticos ou 

acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada autorizaçilo judicial; 

V - infiltração por agentes de policia ou de inteligencia, em tarefas de investigação, 

constituida pelos órgãos especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorização 

judicial. 

Parágrafo Único. A autorizaçao judicial será estritamente sigilosa e permanecerá nesta 

condiçao enquanto perdurar a infiltração." 

Art. 2"sta Lei entra em vigor na data de sua publicaflo. 

Brasllia, 11 de abril de 2001; 180" da Independéncia e 1139a República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Jose Gregod 

Alberto Mendes Cardoso 

Este texto não substitui o publicado no D. O. U. de 12.4.2007 



ANEXO 2 

Prevenção e Repressão de Ações de Organizações Criminosas 
LEI 9034 de 1995 

LEI No 9.034, DE 03 DE MAIO DE 1995 

(DOU 04.05.1 995, ret. DOU 09.09.1996) 

Dispbe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de açbes 
praticadas por organizações criminosas. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segulnte Lei: 

CAPITULO I 
DA DEFINIÇAO DE AÇAO PRATICADA POR ORGANIZAÇ~ES CRIMINOSAS E DOS 

MEIOS OPERACIONAIS DE INVESTIGAÇAO E PROVA 

Art. 1'. Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que 
versarem sobre crime resultante de açdes de quadrilha ou bando. 

Art. 2'. Em qualquer fase de persecução criminal que verse sobre ação praticada por 
organizaçbes criminosas são permitidos, alem dos jã previstos na lei, os seguintes 
procedimentos de investigação e formação de provas: 

i - (VETADO) 

II - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que Se supõe 
ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob 
observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais 
eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informaçbes; 

111 - o acesso a dados, documentos e informaçdes fiscais, bandrias, financeiras e 
eleitorais. 

CAP~TULO II 

DA PRESERVAÇÃO DO SIGILO CONSTITUCIONAL 

Art. 3O. Nas hipóteses do inciso 111 do artigo 2' desta Lei, ocorrendo possibilidade de 
violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a diligência serã realizada 
pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justiça. 

9 1'. Para realizar a diligéncia, o juiz poderá requisitar o auxilio de pessoas que, pela 
natureza da função ou profissao, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 

§ 2'. O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da diligencia, relatando as 
informaçdes colhidas oralmente e anexando cópias autenticas dos documentos que tiverem 
relevancia probatória, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no 
parágrafo anterior como escrivão ad hoc. 

1 3'. O auto de diligencia ser8 conservado fora dos autos do pro&sso, em lugar 
seguro, sem intervenção de cartório ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na 
presença do juiz, as partes legítimas na causa, que não poderão dele servir-se para fins 



estranhos à mesma, e estão sujeitas às sançbes previstas pelo Código Penal em caso de 
divulgação. 

9 4'. 0 s  argumentos de acusação e defesa que versarem sobre a diligencia serão 
apresentados em separado para serem anexados ao auto da diligencia, que poderá servir 
como elemento na formação da convicção final do juiz. 

9 5'. Em caso de recurso, o auto da diligdncia será fechado, lacrado e endereçado em 
separado ao juizo competente para revisão, que dele tomará conhecimento sem intervenção 
das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministerio Público e ao Defensor 
em recinto isolado, para o efeito de que a discussão e o.julgamento sejam mantidos em 
absoluto segredo de justiça. 

CAPITULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 4'. Os órgãos da policia judiciária estruturarão setores e equipes de policiais 
especializados no combate à ação praticada por organizações criminosas. 

Art. 5'. A identificação criminal de pessoas envolvidas com a açâo praticada por 
organizaçbes criminosas será realizada independentemente da identificação civil. 

Art. 6'. Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de um 
a dois terços, quando a colaboraçao espontânea do agente levar ao esclarecimento de 
infraçóes penais e sua autoria. 

Art. 7'. Não será concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes que 
tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa. 

Art. 8O. O prazo para encerramento da instrução criminal, nos processos por crime de 
que trata esta Lei, será de 81 (oitenta e um) dias, quando o r6u estiver preso, e de 120 (cento e 
vinte) dias, quando solto. (Redação dada pela Lei no 9.303, de 05.09.1996) 

Art. 9'. O reu não poderá apelarem liberdade, nos crimes previstos nesta Lei. 

Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de organização criminosa iniciarão o 
cumprimento da pena em regime fechado. 

Art. 11. Aplicam-se, no que não forem incompatíveis, subsidiariamente, as disposiç6es 
do C6digo de Processo Penal. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposiçóes em contrario. 

Brasilia, 03 de maio de 1995; 174' da Independencia e 107O da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Milton Seligman 
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