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À violência é sempre dado destruir o poder; do cano 
de uma arma desponta o domínio mais eficaz, que resulta 

na mais perfeita e imediata obediência. O que jamais poderá 
florescer da violência é o poder. (ARENDT, 1994, p. 16)





Ao Professor Guilherme José Ferreira da Silva, in memoriam.
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PREFÁCIO

“Algo especial só acontece
quando não tem explicação,

E sempre vem
 de alguém especial…”

Fernando Pessoa

O livro que ora se apresenta à comunidade jurídica é o fruto da 
extraordinária – e especial – trajetória de Carla Silene Cardoso 
Lisboa Bernardo Gomes no doutorado em Direito da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais. Defendida em face de uma banca 
examinadora composta pela Profª. Drª. Mariângela Gama Magalhães 
Gomes (USP), pelo Prof. Dr. Leonardo Marinho Marques (UFMG), 
pelo Prof. Dr. Henrique Viana Pereira (PUC Minas), pelo Prof. Dr. 
Guilherme Coelho Colen (PUC Minas) e por mim presidida, a tese 
obteve a nota máxima e a recomendação para publicação.

Dizer que um doutor percorreu um trajeto especial, no caminho 
de sua formação científica, é que precisa ser dissecado. A original abor-
dagem dessa pesquisa dará o tom dessa pormenorização! A autora parte 
da construção teórica da matéria da proibição, tão bem desenvolvida 
por Hans Welzel, para fazer uma investigação com novel abordagem. 
Através do Princípio da Taxatividade, decorrente de um Direito Penal 
fundamentado na Constituição, e por meio das lentes do princípio 
reitor da Legalidade, a autora descortina o conceito de organização 
criminosa no ordenamento pátrio e faz uma acurada reflexão em 
face da Lei 12.850, de 2013. Ponha-se em relevo a sempre presente 
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compreensão crítica do objeto de investigação, nesse percurso que 
tem por marco inaugural a Constituição, verbis:

Como se percebeu, a invocação de situações emergenciais 
a justificar a violação de garantias não é nenhuma novidade 
no âmbito da política criminal brasileira. Tanto é assim que, 
os critérios políticos, impulsionados pela grande mídia, in-
duzem o cidadão a acreditar que o inimigo do momento 
justifica a privação de seus direitos individuais.

Entretanto, a abordagem original da presente tese vai muito 
além da reflexão crítica anteriormente exemplificada. A autora realiza 
uma pesquisa em peças exordiais de processos criminais, com vistas 
a investigar a matéria da proibição da organização criminosa extraída, 
em função de bases fáticas de casos submetidos ao jus persequendi in 
judicio do Ministério Público. E o resultado é o presente livro, que 
se revelou uma das mais profícuas teses de doutorado defendidas na 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tal como reconhe-
ceu a banca, por ocasião da defesa pública.

Fernando Pessoa nos dizia que

o gênio, o crime e a loucura provêm, por igual, de uma 
anormalidade; representam, de diferentes maneiras, uma 
inadaptabilidade ao meio.

A profundidade do poeta vai ao encontro da substância con-
ceitual produzida pela ciência jurídica-penal: é necessário que exista 
uma base fática que individualize a anormalidade, que se traduz na 
inadaptabilidade ao meio. É isso que requer a matéria da proibição! 
Nesse panorama, diz-nos a autora:

As denúncias apresentadas a seguir mostram a dificuldade 
que se tem para determinar a matéria da proibição no âm-
bito do tipo penal de organização criminosa. A amplitude 
de interpretação que se verifica revela a inobservância de 
bases de sustentação de um Direito Penal legítimo em um 
Estado Democrático de Direito, especialmente pela violação 
ao Princípio da Legalidade no aspecto da taxatividade, e, a 
partir da instauração do processo criminal, pela dificuldade 
no exercício da ampla defesa e/ou do contraditório.
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A autora tem uma biografia digna de grande nota. É professora 
de Direito Penal com grande experiência, tendo ensinado dogmática 
penal na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,, bem 
como Criminologia no Centro Universitário Newton Paiva. Além do 
bacharelado, a autora também exerceu a docência em Pós-graduações, 
aí incluído o Programa de Pós-graduação em Direito (Mestrado) da 
Faculdade Damas da Instrução Cristã, em Recife. É diretora nacional 
das coordenadorias estaduais do IBCCrim – Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais e advogada. 

Por todos os seus méritos, é uma singular alegria prefaciar a pre-
sente obra. Contudo, peço vênia dizer que Carla Silene, como dizia 
Pessoa, sem explicação, tornou-se para mim especial… E minha alegria 
é redobrada porquanto sua tese também é uma obra científica especial. 

 Em Salamanca (Espanha), outono de 2019.

Cláudio Brandão
Professor Titular de Direito Penal. Professor do Programa de Pós-gradu-

ação da PUC Minas. Professor visitante das Universidades de Lisboa e Roma – 
Tor Vergata. Professor convidado do SIHCDH – Universidade de Salamanca.
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1INTRODUÇÃO

A frequência e a naturalidade com que se emprega a expressão 
“crime organizado” causa a impressão, a um primeiro olhar, de que 
a sociedade já é capaz de compreender o que caracteriza referido 
fenômeno. O uso rotineiro da expressão sempre que se verifica a prá-
tica de um delito por uma pluralidade de pessoas parece banalizado. 
Também é cada vez mais comum a instauração de processos criminais 
em que se busca a condenação de pessoas pela prática de “organiza-
ção criminosa”, em situações fáticas absolutamente distintas, em que 
o único traço de semelhança é a pluralidade – ou não – de agentes.

O desenvolvimento científico e tecnológico, a globalização e 
a economia são apontados como propiciadores de novas formas de 
associação entre pessoas para a prática de crimes; e, a consequência 
tem sido a ampliação do discurso de “combate ao crime organizado” 
– ou seja, a implementação de leis mais severas e de formas investi-
gativas e de prova questionáveis - como solução para quase todos os 
problemas da contemporaneidade.

No Brasil, em 2013, com a entrada em vigor da Lei nº 12.8501, é 
que se criou a organização criminosa como um tipo penal autônomo. 
E apesar da recente redação, já se vislumbra a possibilidade de refor-
ma de referida lei, conforme noticiam os veículos de comunicação. 
Elaborar a redação de um tipo penal em um Estado Democrático de 
Direito, exige mais do que simplesmente descrever uma conduta, pois 

1 BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa 
e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações 
penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 
1995; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 ago. 2013
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é imprescindível que se extraia de referida redação um norte sobre a 
como o cidadão deve agir para não desafiar a aplicação de uma pena.

Essa investigação, portanto, ao ter por objeto a pertinência entre a 
antinormatividade – instituição vinculada ao princípio constitucional 
da legalidade e seus desdobramentos dentro do Estado Democrático 
de Direito – de um lado, e o “crime organizado”, de outra parte, 
possibilita a formulação de perguntas inquietantes sobre os limites 
estatais à instauração de investigações e processos criminais.

Nesse contexto, ela permeou o estudo de importantes elementos 
jurídico-penais, os quais permitiram um movimento intermitente e 
vital de ideias, vinculadas, ora aos princípios penais do Estado Demo-
crático de Direito, ora à teoria jurídica do crime, visto que o objeto 
de investigação congrega em si essas duas vertentes, deslindando 
incontinenti novas hipóteses científicas até então encobertas.

Para nortear a investigação, foi formulada a seguinte pergunta de 
pesquisa: O suporte fático que a taxatividade penal exige para a pertinência 
de uma conduta à antinormatividade, da qual decorre a matéria da proibição, 
pode ser extraído do conceito jurídico de organização criminosa?

Antes da hipótese ser respondida, tenha-se em comento a utiliza-
ção recorrente do conceito de organização criminosa também, tanto 
por parte do arcabouço legal (Lei nº 12.850/13), como por parte 
dos atores jurídicos pátrios. A expressão, pois, é utilizado de forma 
abrangente e reiterada pelos mais diversos setores, merecendo desta-
que o uso pelos que movimentam o sistema de justiça penal. Dentro 
de um sistema penal de garantias, no âmbito em que pode ensejar 
o exercício da punição estatal, dada a violência que lhe é peculiar, a 
delimitação do conceito é pressuposta intransponível.

Firmadas essas observações, a investigação científica permite se 
alcançar caminhos inéditos, que se vinculam muito além da retórica 
e do uso da linguagem dissociado de substância factual.

Com efeito, como hipótese de investigação, tem-se que o con-
ceito de organização criminosa deve ter um suporte fático que o 
individualiza, sendo necessária a demonstração fática de um liame 
de tempo e espaço no polo ativo plural do delito, com acordo de 
vontades, com vistas à demonstração de uma congregação de sujeitos 
ativos no qual se extraia vínculo associativo estável, e o qual não se 
esgote em um fim específico. 

Para pesquisar a utilização do conceito de organização criminosa 
no direito pátrio, partiremos metodologicamente da argumentação 
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presente nas peças processuais do dominus litis, isto é, do Ministério 
Público, que, por força da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 (CRFB/1988)2 e do Código de Processo Penal vi-
gentes, deve descrever de forma individualizada os comportamentos 
que são penalmente relevantes em sua peça acusatória. 

Assim é que, para que exista ação penal em face de uma organi-
zação criminosa, é indispensável a descrição das condutas amoldadas, 
em tese, àquele tipo penal. Daí a importância de o legislador bem 
delimitar os contornos do que deve ser compreendido como orga-
nização criminosa.

Na presente investigação, as denúncias do Ministério Público 
servirão para revelar como é descrita nas exordiais processuais a base 
factual que, em tese, deverá corresponder à matéria da proibição da 
organização criminosa, a qual é necessária em função da taxativida-
de penal. Ressalte-se que isto é o que possibilita àqueles a quem se 
imputa a realização de fatos criminosos ter acesso às acusações que 
lhes são atribuídas. 

Neste panorama, enfatize-se que a matéria da proibição delimita 
o conhecimento dos contornos da conduta que se ameaça com uma 
pena. Ela atinge a todos os atores jurídicos e, com espeque nas pesqui-
sas realizadas nas denúncias, objetiva-se investigar se há ou não uma 
violação dos requisitos da intervenção penal, em especial o aspecto 
material da legalidade, ou seja, a taxatividade. 

Institutos como o bem jurídico, destinatário essencial da proteção 
da lei penal, assim como a ideia de que a sua atuação é instrumento 
de regular limitação da intervenção penal na vida das pessoas, ou 
mesmo, a observação da categorização frustrada do crime de orga-
nização criminosa, serão investigados como decorrência da hipótese 
acima citada.

Para tentar responder à questão apresentada acima, a investigação 
está dividida em capítulos correlacionados aos pressupostos indis-
pensáveis à abordagem do assunto. Após a introdução, no capítulo 
dois, buscou-se observar a evolução do Estado de sua criação até a 
atualidade e o nexo entre ele e o exercício do poder punitivo.

A investigação foi iniciada relacionando o Estado Social e De-
mocrático de Direito e o jus puniendi como uma marca ocorrente 
em se reconhecer o exercício exclusivo do Estado de aplicar uma 

2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário 
Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. 
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pena ao infrator da lei, entretanto, igualmente, como também o 
dever de observar e respeitar o princípio constitucional da digni-
dade humana que dá o suporte limitador, permanente e estável da 
atuação punitiva do Estado.

Percorreu-se as etapas da criação do Estado até sua situação 
contemporânea, transpassando a história política e social do Oci-
dente, observando-se os arranjos estruturais do poder, em especial 
o punitivo, utilizado paradoxalmente como forma de contenção da 
violência. Observou-se a avocação pelo Estado do poder/dever de 
punir aqueles que agem contra as normas previamente estabelecidas 
como um avanço em relação à vingança privada; mas, ao mesmo 
tempo, constatou-se o questionamento quanto à legitimidade do 
Estado para atingir o indivíduo em seus bens mais caros.

Nesse âmbito, o exame do papel da Constituição como limite à 
violência do sistema penal, destacando que as experiências totalitárias 
e desumanas de outrora ensejaram uma nova ordem jurídica assentada 
em princípios, apresentou-se como necessário. Foi possível verificar 
que os princípios, além de superarem as limitações do positivismo, 
reinseriram os valores no ordenamento, e esses passaram a servir 
como “freios” a abusos e arbítrios do Estado, especialmente diante 
da interface do Direito Penal com a Política.

O reconhecimento da normatividade aos princípios revelou-se 
como instrumento importante à proteção dos direitos fundamentais 
do indivíduo face a organização dos Estados Democráticos de Direito. 

Avançando no campo do Direito Penal, ainda nesse capítulo, 
procurou-se compreender a evolução do bem jurídico e a importância 
dele como critério delimitador da intervenção estatal. Ao percorrer 
a evolução do instituto do bem jurídico tentou-se compreender o 
confronto entre os que atestam sua superação em razão de não ser o 
Direito Penal um meio eficiente de proteção e os que sustentam ser 
ele relevante para justificar o emprego ou não da pena.

Na sequência, passou-se a verificar o imbricamento entre as 
Constituições e os Direitos Humanos, de modo a constatar se isso 
implicou ou não na consolidação da democracia; e a correlação do 
Direito Penal com os Direitos Humanos, de modo a minimizar a 
intervenção de um Estado policialesco.

No terceiro capítulo, buscamos avaliar o Princípio da Legalidade 
no contexto do capítulo anterior, ou seja, como elemento limitador do 
poder punitivo do Estado e conformador do Estado Democrático de 
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Direito; e metodológica, ao traçar os contornos do objeto do Direito 
Penal. Aprofundando neste último aspecto, analisamos a importância 
da descrição precisa das condutas que desafiam uma punição, de for-
ma a permitir ao indivíduo optar em que direção conduzir seu agir.

Constatou-se que ao descrever uma conduta típica e a ela atri-
buir uma pena, o legislador realizará, de antemão, uma valoração e, 
portanto, ao praticar uma conduta típica, automaticamente se pratica 
uma desvaloração do bem jurídico. Mas mais do que simplesmen-
te valorar o resultado proveniente de um ato praticado contra um 
bem jurídico, evidenciou-se que é também função do Direito Penal 
reafirmar o cuidado que o cidadão deve ter para com aquele bem, 
ou seja, atrás da ideia da proibição, está a concepção de se firmar o 
respeito àquele bem como um valor.

Disso evidenciou-se que a interpretação do tipo penal no con-
texto da dogmática de um Estado Democrático de Direito está 
necessariamente vinculada à ideia de bem jurídico, porquanto ao 
delimitar na lei os contornos da conduta proibida, restringe-se a 
própria intervenção penal do Estado sobre o indivíduo.

Dando sequência ao capítulo, abordamos a construção do tipo 
penal como permeável à concepção política de um Estado e, portanto, 
nem sempre se alcança a determinação da lex certa.

No quarto capítulo fizemos uma abordagem crítica dos contor-
nos do que se entende por crime organizado. A investigação buscou 
trazer a lume como o discurso político criminal contemporâneo, em 
nome de uma dita “nova criminalidade”, tem resgatado e incremen-
tado o viés punitivista do controle social. Ainda no mesmo capítulo 
confrontou-se as duas concepções consolidadas sobre o que caracte-
rizaria o crime organizado, ou seja, a norte-americana e a italiana; e 
ainda se questionou a existência dela de forma distinta do tradicional 
concurso de agentes.

Consignou-se que, apesar de um primeiro momento de não 
reconhecimento da existência do denominado crime organizado, 
autores consagrados já admitem a prática criminal de forma mais 
complexa e elaborada. Visitou-se as bases em que se elaborou o con-
ceito de organização criminosa como crime autônomo no Brasil, 
especificamente na Lei nº 12.850/2013 e revelou-se que não há uma 
preocupação relevante do legislador em explicitar o que se pretende 
punir, mas sim em se reafirmar a importância da punição e ampliar as 
formas para se chegar a ela, ainda que violando garantias fundamentais.
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No quinto e derradeiro capítulo, procedeu-se a crítica à ausência 
de uma delimitação bem definida na lei do que seja crime organizado 
no Brasil e observou-se como a ausência de delimitação pode conduzir 
a uma ampliação da punição contrária a um Direito Penal legítimo 
fundado em um Estado Democrático de Direito, especialmente pela 
violação ao Princípio da Legalidade no aspecto da taxatividade, e, a 
partir da instauração do processo criminal, pela dificuldade no exer-
cício da ampla defesa e/ou do contraditório.

Parece-nos que, com base na análise de iniciais acusatórias for-
muladas pelo Ministério Público, se descortinou uma violação ao 
princípio que legitima a intervenção penal, nomeadamente em seu 
aspecto material, qual seja, a taxatividade, respondendo à pergunta que 
orientou a investigação e que, juntos aos demais institutos jurídico 
penais abordados, sustentam a inexistência de um padrão de regula-
ridade na compreensão do que se chama crime organizado no Brasil.
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