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Resumo 

 A organização criminosa e associação criminosa diferenciam-se em relação à 
quantidade de indivíduos associados, a estrutura, organização, penas e divisão de 
tarefas, entre outros. Enquanto a organização criminosa trata-se de uma rede de crime 
especializada, articulada e desenvolvida em todo o território nacional; a associação 
criminosa pode ser apenas o resultado da reunião de indivíduos com objetivo comum 
da prática de determinado delito. Com o advento da Lei nº 12.850 de agosto de 2013, 
o instituto da organização criminosa recebeu definições específicas, sendo que foram 
instituídas formas e técnicas próprias de investigação criminal. No entanto, é 
importante destacar a diferença relacional desses conceitos com o instituto concurso 
de pessoas, que trata da concorrência de duas ou mais pessoas para cometimento 
de ilícito penal. Dessa forma, o objetivo desse estudo é conceituar organização 
criminosa, associação criminosa e concurso de pessoas e diferenciá-los entre si, por 
meio do método de revisão bibliográfica. 
 

Palavras-Chave: Associação, Crime e Concurso de Pessoas. 

 

CRIMINAL ORGANIZATION 

ABSTRACT 

The criminal organization and criminal association differ in relation to the number of 
individuals associated with the structure, organization and division of tasks. While the 
criminal organization is a specialized crime network, articulated, feathers and 
developed throughout the national territory; the criminal association may only be the 
result of the meeting of individuals with a common purpose in the practice of a 
particular crime. With the advent of Law No. 12,850 of August 2013, both institutes 
were given specific definitions, and for the criminal organization was established its 
own forms and techniques of criminal investigation. However, it is important to highlight 
the relational difference of these concepts with the people contest institute, which deals 
with the competition of two or more persons for the commission of criminal offense. 
Thus, the objective of this study is to conceptualize criminal organization, criminal 
association and contest of people and differentiate them among themselves, through 
the bibliographic review method. 

 

Keywords: Criminal. Association. People Contest. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que crime organizado não é um conceito novo, tal forma de crime, 

encontra-se presente no bojo de toda a sociedade, bem como, suas mais diferentes 

classes sociais, seja ele com alto ou baixo poder aquisitivo.  

O referido conceito de crime vem sofrendo aperfeiçoamentos, dificultando, 

portanto, conceituá-lo de forma clara e objetiva, devido às suas diversas formas. Sob 

a ótica desta nova perspectiva de crime organizado, fica evidente a deficiência do 

poder público em propor medidas e soluções que coíbam tal forma de crime. Todos 

os aparatos estatais, muitas vezes, ficam à mercê desta forma de crime.  

É notório considerar que com a globalização e com o avanço tecnológico se 

evoluiu cada vez mais o cometimento de crimes de forma conjunta, detalhada e 

organizada, destacando  sua superioridade organizacional em relação ao Estado e a 

sua função de investigação e punição dessas organizações. 

Diante da relevante situação do país quando do surgimento desta nova espécie 

de crime, viu-se a necessidade da criação da Lei 12.850 de Agosto de 2013, que 

define a organização criminosa e associação criminosa, bem como, dispõe sobre 

meios e procedimentos criminais a serem aplicados em casos concretos. Esta nova 

Lei visa conceituar o crime em si, o que anteriormente gerou grandes divergências, 

justamente devido a sua falta de conceituação. 

A partir de análises jurisprudenciais e com base na Lei especifica a ideia central 

do presente trabalho é tratar do crime organizado, diferenciando-o da associação 

criminosa e o concurso de pessoas, pois se tratam de institutos correlatos. 

Com o intuito de se alcançarem os resultados da pesquisa, a metodologia 

adotada é uma revisão literária com base em livros doutrinários e posições 

jurisprudenciais.  

Espera-se que o presente estudo auxilie na compreensão dos já citados 

institutos, que embora diferente entre si, correlacionam-se. Considerando a 

importância da temática para segurança da sociedade civil. 
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2. DO CONCURSO DE PESSOAS, DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DA 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

 

2.1 O CONCURSO DE PESSOAS 
 

No concurso de pessoas os agentes se unem em prol do cometimento de um 

crime em caráter temporário e eventual. Trata-se, portanto, da cooperação 

desenvolvida por duas ou mais pessoas para o cometimento de uma infração penal. 

Chamando-se, sentido lato, coautoria, participação, concurso de delinquentes, 

concurso de agentes ou cumplicidade 1. 

A referida espécie de crime possui ainda três teorias acerca do tema. A Teoria 

Unitária (Monista ou Monística), adotada pelo Código Penal Brasileiro diz que havendo 

pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas, que se tenha um 

resultado, haverá um delito 2. Nota-se, portanto, que o crime praticado por um dos 

agentes, será idêntico aos demais concorrentes.  

A segunda teoria, chamada Teoria Pluralista (cumplicidade do delito distinto ou 

autonomia de cumplicidade) diz que havendo pluralidade de agentes, com várias as 

condutas, ainda que provoquem somente um resultado, cada um dos concorrentes 

responderá por um delito. Trata-se, portanto de "delito de concurso", ou seja, são 

vários delitos ligados por uma relação de causalidade 3. 

E a terceira e última teoria, a Teoria Dualista diz que havendo pluralidade de 

agentes, com diversas condutas, mas que se cause um só resultado devem-se 

separar os concorrentes que praticam um delito, e os partícipes, que cometem outro4. 

O Código Penal Brasileiro, decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Estabelece regras do Concurso de Pessoas, verificando as possibilidades de sua 

ocorrência. Assim, nos termos do artigo 29:  

 
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a 
este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 

                                                           
1NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.12º ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 351. 
2 Ibidem, p. 351. 
3 Ibidem, p. 351. 
4NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.12º ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p 351. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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§ 1º - Se a participação for menor de idade importância, a pena pode ser 
diminuída de um sexto a um terço.  
§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-
lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na 
hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave 5. 

 

A Lei trata de “concorrência ou contribuição plúrima, para a prática de um delito. 

Tem-se, assim, que o fato pode ser originado de um só agente, ou de vários agentes, 

não havendo, necessariamente, um acordo. Porém, existe a consciência da 

cooperação” 6. 

Essa existência da cooperação corresponde ao objetivo comum traçado pelo 

grupo, que de forma geral, defini entre si os objetivos, as necessidades e as partes 

envolvidas. 

Esta contribuição se dará pelo autor, que pratica o crime e é quem de fato 

assegura a execução do delito. Podendo ocorrer a existência de um co-autor que terá 

o mesmo nível de responsabilidade na efetivação do fato ou ainda o partícipe, sendo 

aquele indivíduo que conhece o objetivo do autor do delito e o ajuda ou propicia meios 

para que a execução cumpra-se 7. 

Portanto, ocorrem diferentes modos de contribuição, sendo que estes podem 

influenciar na reprimenda penal do indivíduo, ou ainda demonstrar o consciente 

acordo entre as partes para o cometimento de crimes.  

 

 

 

2.2  A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA  

 

Com o advento da Lei 12.850/2013, o termo inicial "quadrilha ou bando" foi 

alterado para associação criminosa. Também com alterações junto ao parágrafo único 

do artigo 288 do Código Penal, acrescentou-se nova causa de aumento de pena, isso 

                                                           
5BRASIL. Decreto Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 16 set de 2017. 
6 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais: 2013, p 399. 
7 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.12º ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p 352. 
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ocorre quando presentes crianças ou adolescentes. Nota-se, aqui, que as referidas 

alterações se tratam de medidas políticas criminais com vistas a reprimir o ingresso 

de pessoas menores em associações criminosas, que muitas das vezes, são 

nitidamente utilizadas por não haver sanções tão graves quanto o maior de idade 8. 

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 
cometer crimes:  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.  
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada 
ou se houver a participação de criança ou adolescente.9   
 

No mesmo sentido, ensina o professor Luiz Regis Prado:  

[...] além do fato de a associação criminosa ser armada, aumenta-se a pena 
também no caso de algum dos integrantes ser criança ou adolescente. Trata-
se de medida de política criminal destinada a coibir a participação dessas 
pessoas de tão tenra idade nas associações com fins criminosos, muitas 
vezes utilizadas pelos integrantes das facções ilícitas como instrumentos para 
a prática de delitos pelo fato de não serem passíveis de pena 10.  

 
A associação criminosa prevista junto ao artigo 288 do Código Penal, como 

exposto alhures, possui algumas diferenciações. O que se leva em consideração será 

o tipo penal da figura prevista junto ao artigo 288 do Código Penal, visto que, é 

necessária a associação de 3 (três) ou mais pessoas com a finalidade específica de 

cometerem crimes.11 

Referente ao tema cita-se o julgado: 

PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. 
FUNDAMENTAÇÃO. PREJUÍZO. EXIGIBILIDADE. FURTO. BEM DE 
PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. CONFIGURAÇÃO. FURTO 
MEDIANTE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. ART. 288, CP. ELEMENTOS 
DO TIPO. CONSUMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REGIME. REPARAÇÃO DE 
DANO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA DE RECOLHIMENTO. 
ADMISSIBILIDADE. 1. No processo penal vige a máxima pas de nulitté sans 
grief segundo a qual se exige a demonstração de prejuízo para a 
configuração da nulidade, princípio válido também no que toca à necessidade 
de fundamentação da sentença (STJ, HC n. 133211, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, j. 15.10.09). 2. Para aplicação do princípio da insignificância 
no furto é imprescindível a distinção entre bem insignificante e de pequeno 

                                                           
8 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 13º. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 

Revista dos Tribunais: 2013, p. 1.201. 
9 BRASIL. Decreto Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 16 set de 
2017. 

10 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 13º. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: 
Revista dos Tribunais: 2013, p 1.202. 

11NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 12º ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, p. 724. 
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valor. A subtração de bens de pequeno valor não pode ser considerada como 
um indiferente penal (STJ, REsp n. 81.139, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.03.07; 
REsp n. 904.876, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14.06.07). 3. Para configurar o 
crime impossível é necessário que o agente utilize meios absolutamente 
ineficazes ou se volte contra objetos absolutamente impróprios, tornando 
impossível a consumação do crime. Configurada a fraude apta a qualificar o 
crime de furto. 4. Em relação ao crime de associação criminosa ou 
quadrilha, há prova satisfatória para ensejar a condenação do acusado. 
5. Materialidade e autoria comprovadas. 6. Considerando que a pena do furto 
qualificado (art. 155, § 2º, caput, CP)é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão 
e que o recorrente praticou o crime mediante fraude (inciso II) e mediante 
concurso de pessoas (inciso IV), é razoável a fixação da pena-base em 4 
(quatro) anos de reclusão. 7. O regime inicial de cumprimento de pena 
resulta, além do quantum aplicado, das circunstâncias judiciais previstas no 
art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
Assim, "não obstante a pena fixada a pena fixada em quantidade que permite 
o início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede que o juiz, 
à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso" (STF, HC 
n. 117676, rel. Min. Luiz Fux, j. 17.09.13). 8. Tendo em vista que a fixação do 
valor da reparação dos danos causados pela infração considerou os prejuízos 
provocados pelo réu à vítima, em conformidade com o disposto no art. 387 
do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação. 9. Segundo 
os arts. 8º e 9º da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, a guia 
de recolhimento provisória deve ser expedida quando tratar-se de réu preso 
em face de sentença penal recorrível, ainda que pendente recurso sem efeito 
suspensivo e independentemente de quem o tenha interposto. De igual modo, 
o art. 294 do Provimento n. 64 da Corregedoria Geral desta Corte determina 
a expedição da guia de recolhimento provisória, ressalvada unicamente a 
hipótese de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério Público. A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte é no sentido da 
expedição da guia de recolhimento provisória, ainda que pendente 
julgamento de recurso da acusação. 10. Preliminar rejeitada. Apelação 
desprovida. (TRF-3 - ACR: 1336 SP 0001336-62.2004.4.03.6181, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data de 
Julgamento: 26/05/2014, QUINTA TURMA)12 

 

Assim, comprovando-se a ligação e adequação entre os atos cometidos pelos 

indivíduos e o disposto no art. 288 do Código Penal caracterizar-se a associação 

criminosa. 

2.2.1 Associação para o Tráfico  

 

A definição dada pelo artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, para o crime de 

associação para o tráfico, se dá na seguinte forma "associarem-se duas ou mais 

pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos 

nos arts. 33 “caput” e §1º, e 34 desta Lei” 13. Em contrapartida, esta modalidade de 

                                                           
12 JUSBRASIL. Disponível em: <www.jusbrasil.com.br>. Acesso em 20 set. 2017. 
13 BRASIL. Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em 18 set de 
2017. 
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crime é prevista também, junto ao artigo 288 do CP, com algumas diferenças. Neste 

caso, são exigidas duas pessoas para que se caracterize associação para o tráfico, e 

quatro para a configuração de quadrilha ou bando. Além disso, a finalidade aqui é a 

prática de crimes comuns, enquanto que a finalidade da associação para o crime de 

tráfico é a prática reiterada de quaisquer crimes previstos junto aos artigos 33 e 34 da 

Lei de tóxicos, Lei nº 11.343/2006.  

Sobre a temática aduz Guilherme de Souza Nucci: 

Associarem-se (reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se) três ou mais 
pessoas, para o fim específico de cometer crimes. A Lei 12.850/2013 deu 
nova redação ao art. 288 do Código Penal, abolindo o antiquado título do 
delito (quadrilha ou bando), para adotar a nova denominação de associação 
criminosa. A alteração foi correta, pois não havia mais sentido nos termos 
quadrilha ou bando, que não possuíam diferença ontológica, mas somente 
confundiam o operador do direito. Unificou-se a terminologia, acolhendo-se a 
rubrica de associação criminosa 14. 
 

Nota-se, assim, que a nova expressão veio com o fim de diferenciar associação 

criminosa do mero concurso de pessoas. Ao contrário do concurso de pessoas, neste 

caso, os delitos a serem praticados devem ser de conhecimento dos associados, sob 

pena de não se configurar a chamada associação. 

 

2.3  A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA  

 

As organizações criminosas são compostas por quatro pessoas ou mais 

capazes que se associaram com o fim da prática de uma atividade criminosa, tendo 

seu conceito dado pela própria Lei que rege o tema. A Lei nº 12.850/13 estabelece tal 

conceito em seu artigo 1º, §1º, assim expõe:  

 

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional 15. 
 

                                                           
14 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.12º ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 941-942. 
15 BRASIL. Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em  17 set 
2017. 
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Cleber Masson Vinicius Marçal afirma que: 

Para a Lei do Crime Organizado, a associação mínima de quatro pessoas 
deve ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 
ainda que informalmente. Exige-se, pois, uma estrutura minimamente 
ordenada, não sendo necessário, a nosso juízo, que o grupo possua um 
elevado grau de sofisticação ou uma espécie de estrutura empresarial, com 
líderes e liderados16. 

 

Portanto, essa organização criminosa não pressupõe necessariamente 

sofisticadas ou profissionais estruturas, podendo apresentar simplicidade de recursos, 

porém, exigindo a consciente e estruturada ação daqueles que compõem o grupo. 

 

A fim de melhor compreender a locução “estruturalmente ordenada”, presente 
no art. 1.º, § 1.º, da Lei 12.850/2013, pode ser invocado pelo intérprete o 
conceito que provém da Convenção de Palermo (que, repise-se, não perdeu 
a sua vigência com a promulgação da LCO), para qual a expressão grupo 
estruturado significa um  grupo formado de maneira não fortuita para a prática 
imediata de uma infração, ainda que os seus membros não tenham funções 
formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que 
não disponha de uma estrutura elaborada (art. 2.º, c)17 

 

Para os doutrinadores acima expostos, a organização criminosa cultiva valores 

e padrões comportamentais, ou seja, aqueles que se associam para a prática de crime 

tipificado como organização criminosa, assumem um padrão comportamental. Ainda, 

no que tange as classes sociais, não há em que se falar como fato gerador a questão 

étnica para a caracterização de uma organização ou associação criminosa. 

Já Luiz Flávio Gomes e Raul Cervini defendem que além dos pressupostos 

ditados pela lei, devem estar presentes; o planejamento empresarial; emprego de 

tecnologias; recrutamento de pessoas com o intuito de aumentar a estrutura; divisão 

das tarefas com vistas à celeridade operacional e conexão estrutural/funcional com o 

poder público. 18 

O “liame entre os associados de uma determinada organização é de caráter 

permanente, podendo, ainda, que os resultados desta organização sejam para o fim 

                                                           
 16MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius. Crime organizado. 2. ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 21-22. 
17 Ibidem, p. 21-22. 
18 GOMES, Luiz Flavio; CERVINI, Raul. Crime organizado: enfoques criminológico, jurídico (Lei 

9.034/95) e político-criminal. São Paulo. Revista dos Tribunais: 1997. p. 96. 
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de obtenção de posições políticas, vantagens em dinheiro, posições que garantem 

status na sociedade, ou outros fins” 19. 

Para o doutrinador Guaracy Mingardi,20 o tema aponta; previsão de lucros, 

hierarquia, divisão de trabalho, ligação com órgãos estatais, planejamento das 

atividades e delimitação da área de atuação, podendo ser ainda tradicional, territorial 

ou empresarial.  

Por outro lado, o professor Luiz Regis Prado, entende que para a 

caracterização de uma organização criminosa, um dos principais pontos a ser 

observado, é a sua estrutura organizacional complexa 21. Nesta perspectiva, a 

natureza de uma organização criminosa a torna demasiadamente complexa, e de 

difícil repressão. Por consequência desta complexidade foi que o legislador encontrou 

deveras dificuldades em conceituações na Lei nº 9.034/1995, posteriormente, com a 

nova redação dada pela Lei nº 10.217/200122 (que modificou a redação da Lei nº 

9.034/1995, ampliando o conceito e agrupando quadrilha e bando como sendo 

associação criminosa do artigo 288 do CP) associações e organizações criminosas. 

Para o professor Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, traçar um conceito, 

mesmo que breve e superficial sobre a organização criminosa é demasiadamente uma 

tarefa complicada, posto que, diversos autores que tratam do referido tema, esboçam 

dificuldade em dar tal definição conceitual: “A maioria dos autores manifesta 

dificuldade em definir organização-criminosa, concluindo pela impossibilidade de 

ofertar um conceito apto a abarcar todos os significados que lhe seriam pertinentes”23. 

Sobre tal inexistência de conceituação, cita-se o julgado:  

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA 
QUANTO À IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI 9.613/98: 
INOCORRÊNCIA. CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALTA 
DE JUSTA CAUSA QUANTO À IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 1º, INCISO VII, 

                                                           
19 PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes. Organização Criminosa: nova perspectiva do tipo 

legal. São Paulo. Revista dos Tribunais: 2009, p. 196.  
20 MINGARDI, Guaracy. O Estado e o crime organizado. São Paulo. Boletim IBCCRIM: n. 21, set., 

p. 03, 1994. 
21 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 13º ed., rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais: 2013, p 1.204. 
22 BRASIL. Lei nº 10.217 de 11 de abril de 2001. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10217.htm10>. Acesso em 22 out. 2017. 
23 PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes. Organização Criminosa: nova perspectiva do tipo 

legal. São Paulo. Revista dos Tribunais: 2009, p. 196. 
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DA LEI 9.613/98: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus 
impetrado contra ato do Juiz Federal que recebeu a denúncia oferecida em 
desfavor dos pacientes e mantêm o processamento da ação penal nº 001908-
37.2012.403.6181. 2. Alegação de inépcia da denúncia que se rejeita. No 
tocante ao crime de lavagem e ocultação de ativos, a denúncia descreve 
claramente os crimes antecedentes praticados pelo corréu José Geraldo, 
aduzindo haver fortes provas "consubstanciadas em gravações de áudio, 
vídeos, emails, depoimentos de empresários, documentos fiscais e 
bancários" da materialidade e autoria dos crimes de quadrilha ou bando, 
corrupção passiva e advocacia administrativa, os dois últimos objeto de ação 
penal diversa, bem como a forma de atuação dos auditores fiscais, inclusive 
de José Geraldo. 3. A denúncia ainda descreve, dentre outras condutas, a 
forma de dissimulação da origem criminosa dos valores oriundos dos crimes 
dos artigos 288, 317 e 321 do CP, mantendo diversas empresas em nome de 
parentes, ora pacientes, sendo o acusado José Geraldo o verdadeiro 
proprietário e administrador das sociedades, entre outras condutas. 4. Quanto 
à alegação de falta de justa causa quanto à imputação do artigo 1º, inciso VII, 
da Lei nº 9.613/1998, não há plausibilidade jurídica na tese exposta na 
impetração. 5. Embora não exista, no ordenamento jurídico brasileiro, a 
definição de crime de organização criminosa, o inciso VII da Lei nº 
9.613/1998 (em sua redação original, aplicável ao caso dos autos, antes de 
sua alteração pela Lei nº 12.683/2012), faz referência a "crime praticado por 
organização criminosa". 6.. [...] (TRF-3 - HC: 10376 SP 0010376-
69.2013.4.03.0000, Relator: JUIZ CONVOCADO MÁRCIO MESQUITA, Data 
de Julgamento: 13/08/2013, PRIMEIRA TURMA)24 

 

Ante o exposto, o referido julgado reconhece a inexistência de uma definição 

pacifica quanto à organização criminosa, o que dificultava os julgados na aplicação de 

uma norma reguladora para o caso concreto.  

Anteriormente ao conceito legal dado pela lei de organizações criminosas, Lei 

nº 12.850 de 2013, as posições jurisprudenciais resumiam-se em enaltecer a falta de 

legislação especifica ao tema, aplicando o critério de analogia. Assim aconteceu no 

julgado supracitado: 

 

[...] Embora não exista, no ordenamento jurídico brasileiro, a definição 
de crime de organização criminosa, o inciso VII da Lei nº 9.613/1998 (em 
sua redação original, aplicável ao caso dos autos, antes de sua alteração pela 
Lei nº 12.683/2012), faz referência a "crime praticado por organização 
criminosa". 6.. [...](TRF-3 - HC: 10376 SP 0010376-69.2013.4.03.0000, 
Relator: JUIZ CONVOCADO MÁRCIO MESQUITA, Data de Julgamento: 
13/08/2013, PRIMEIRA TURMA)Adiante, era corriqueiro tal entendimento 
entre os magistrados, assim decidiu a 1ª Turma do STF: TIPO PENAL  
NORMATIZAÇÃO. A existência de tipo penal pressupõe lei em sentido formal 
e material. LAVAGEM DE DINHEIRO LEI Nº 9.613/98  CRIME 
ANTECEDENTE. A teor do disposto na Lei nº 9.613/98, há a necessidade de 
o valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter decorrido de uma 
das práticas delituosas nela referidas de modo exaustivo. LAVAGEM DE 
DINHEIRO  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de 
quadrilha não se confunde com o de organização criminosa, até hoje 

                                                           
24 JUSBRASIL. Disponível em:< www.jusbrasil.com.br>. Acesso em 20 set. 2017. 
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sem definição na legislação pátria.(STF - HC: 96007 SP, Relator: Min. 
MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 12/06/2012, Primeira Turma, Data 
de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07-02-2013 
PUBLIC 08-02-2013)25 

 

Neste sentido, ressalta-se que as posições doutrinárias e jurisprudenciais com 

relação à aplicação de uma norma reguladora ao crime de organização criminosa 

eram feito por meio de critérios de analogia.  

Destarte, com a promulgação da Lei nº 12.850/13 trouxe em seu bojo, o que 

seria uma definição de organização criminosa. Acabando, assim, com a imprecisão 

acerca da matéria que gerava confusões para os autores, bem como, para posições 

jurisprudenciais.  

Após a promulgação deste diploma legal foi possível aferir que um dos 

principais diferenciais para o reconhecimento de uma organização criminosa é sua 

estrutura hierárquica. No mesmo sentido, cita-se o julgado após a promulgação da Lei 

que traçou os requisitos para a caracterização de organização criminosa:  

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 
33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06 E ART. 1º, § 1º, DA LEI 12.850/13. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE 
DELITUOSA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os 
fortes indícios da participação do paciente em organização criminosa 
voltada ao tráfico de drogas evidenciam sua periculosidade, justificando a 
decretação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem 
pública. 2. A necessidade de interromper ou diminuir as atividades da 
organização criminosa também se mostra suficiente para sustentar o decreto 
prisional preventivo para resguardo da ordem pública. 3. As condições 
pessoais favoráveis do paciente não possuem relevância, quando 
persistentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (TRF-1 
- HC: 287193620144010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 
MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 23/09/2014, TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: 03/10/2014)26 

 

No referido julgado, é possível observar a fundamentação legal para a 

aplicação da norma reguladora do crime de organização criminosa. É possível se 

aferir, que na aplicação da referida norma reguladora, estão presentes os seus 

requisitos, sendo eles: a reunião sólida de uma estrutura organizada, hierarquizada 

                                                           
25 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em:< www.stf.jus.br>. Acesso em 27 set. 2017. 
26JURISPRUDÊNCIA. Disponível em:<www.trf1.jus.br>. Acesso em 22 set. 2017. 
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com divisão de tarefas e funções, com a finalidade de obtenção de vantagens, 

podendo não ser necessariamente pecuniária.  

Atualmente, as posições dos magistrados são feitas com base no conceito legal 

dado pela lei em seu artigo 1º, § 1º da Lei nº 12.850/2013. Após a promulgação da 

nova lei que definiu a organização criminosa, doutrinadores passaram a dar 

entendimentos quanto aos pressupostos para a caracterização da organização 

criminosa, indo bem além do conceito oferecido pela lei que rege o tema, como por 

exemplo, Luiz Flávio Gomes, que defende; o planejamento empresarial; emprego de 

tecnologias; recrutamento de pessoas com o intuito de aumentar a estrutura; divisão 

das tarefas com vistas à celeridade operacional e conexão estrutural/funcional com o 

poder público. 27 

Assim, quanto aos referidos autores, teorias e posicionamentos 

jurisprudenciais, bem como as e legislações penais e processuais penais, observa-

se, que a análise das organizações criminosas no Brasil, demonstra a aplicação 

das características do tipo e meio de organização.  

 Nos dias atuais, já com a definição do conceito de organização criminosa, nos 

julgados mais recentes encontra-se claramente a definição do instituto: 

 

[...] A peça acusatória narra a existência de organização criminosa 
especializada na prática de crimes de roubo a ônibus interestaduais, a 
veículos, a comerciantes e transeuntes, além de tráfico de drogas, corrupção 
de menores e porte ilegal de armas de fogo, praticados na capital alagoana e 
no interior do Estado. Diante disso, o Ministério Público estadual ofereceu a 
denúncia, baseando-se em provas obtidas no curso do inquérito, dentre elas, 
a interceptação telefônica dos membros do grupo criminoso. O art. 1º, § 1º, 
da Lei n. 12.850/2013 traz o conceito de organização criminosa para fins 
de aplicação do referido diploma legal, definindo-a como "a associação 
de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, 
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 
anos, ou que sejam de caráter transnacional" [...]. A acusação afirma que 
o paciente ostenta papel de liderança na organização criminosa, sendo o 
responsável pela definição dos crimes a serem praticados, restando 
consignado na denúncia que o acusado "utilizava menores penalmente 
inimputáveis para a consecução dos diversos delitos" (e-STJ, fl. 54). Nesse 
passo, não há se falar de ausência de descrição da conduta do réu quanto 
ao crime de corrupção de menores. Outrossim, a ausência de apreensão de 
menor no bojo das investigações não afasta a tipicidade da conduta, 
notadamente por ter sido ofertada representação contra o adolescente 

                                                           
27GOMES, Luiz Flavio; CERVINI, Raul. Crime organizado: enfoques criminológico, jurídico (Lei 

9.034/95) e político-criminal. São Paulo. Revista dos Tribunais: 1997, p. 96. 
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apontado como membro da organização criminosa, na qual lhe é imputada a 
prática de ato infracional análogo ao delito do art. 2º, § 2º, da Lei 
n.12.850/2013. 9.. [...] (HC 406.213/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)28 

 

Portanto, com as explanadas modificações conceituais trazidas pela Lei pôde-

se definir mais claramente organização criminosa e consequentemente a 

caracterização que uma associação precisa possuir para corresponder ao tipo contido 

no núcleo do artigo de Lei.  

 

3. DIFERENÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA 

 

Uma vez demonstrados requisitos e características que auxiliam na definição 

da organização criminosa, pode-se, portanto, traçar algumas diferenças com relação 

à associação criminosa.  

Tem-se, por organização criminosa o conceito legal dado pela Lei nº 12.850/13, 

em seu artigo 1º §1º. No entanto, concentra-se a atenção nas suas características: 4 

(quatro) integrantes, com constituição estruturada, hierarquizada, com divisão de 

tarefas entre seus membros cuja os delitos não ultrapassem os 4 anos mencionados 

na referida lei. Não obstante, o elemento subjetivo aqui é o dolo em cometer crimes; 

classificado por comum, formal, comissivo, permanente (o que exclui a possibilidade 

de uma tentativa, visto que depende da estabilidade e permanência) 29.  

Já para o termo dado incialmente para associação criminosa, "quadrilha e 

bando" foi modificado e esculpido junto ao artigo 288 do Código Penal. O tipo penal 

se manteve, mas houve modificações: a) número de integrantes-três ou mais; b) 

causas de aumento de pena quando da participação de menor de 18 anos 30. 

No mesmo sentido Luiz Regis Prado: 

                                                           
28 JUSBRASIL. Disponível em:< www.jusbrasil.com.br>. Acesso em 20 set. 2017. 
29 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.12º ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 944. 
30 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. 9º ed. São Paulo, Saraiva: 

2014, p. 152. 
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É de bom alvitre proceder à diferenciação entre associação criminosa e 
organização criminosa. Não obstante inexista no ordenamento jurídico pátrio 
um tipo penal específico de organização delitiva, o legislador introduziu, por 
meio da recente Lei nº 1 2.850/2013, em seu artigo l .º, § 1 .0, o conceito legal 
de organização criminosa: "a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional 31. 

 

Apesar da aparente semelhança entre os referidos institutos, estes, se 

diferenciam nos critérios adotados pela Lei nº 12.850/2013, sendo: necessidade de 

associação estruturada, somada a divisão de tarefas entre os agentes. Ademias, na 

organização criminosa, existe causa de agravante de pena (art. 2º §3º da Lei n° 

12.850/2013) para quem exerce comando, individual ou coletivo32.  

Neste sentido, em caráter de exemplo, cita-se a operação "sem filtro" da 

Receita Federal, que pode desmantelar uma organização criminosa voltada a 

falsificação de cigarros de marcar famosas, bem como, lavagem de dinheiro. A 

operação da Receita Federal verificou que a dupla sertaneja de Londrina-PR, eram 

responsáveis por garantir toda a lavagem de dinheiro advinda desta organização: "[...] 

os investigados vão responder pelos crimes contra a saúde pública, organização 

criminosa e lavagem de dinheiro. O Nurce suspeita que os cigarros fabricados de 

forma clandestina são revendidos e consumidos em dezenas de estados do país"33. 

Logo, a diferença assim se destaca: associação de 4 ou mais pessoas; com 

pena máxima superior a 4 (quatro) anos, agravante de pena (art. 2º §3º da Lei nº 

12.850/2013) para quem exerce comando, individual ou coletivo, aumento de pena no 

caso da participação de criança ou adolescente, resumindo-se em "a reunião sólida 

de uma estrutura organizada, hierarquizada com divisão de tarefas e funções, com a 

                                                           
31 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p 1.204. 
32 GRECO, Rogério. Código penal comentado. 11ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Impetus, 2017, 
p. 1009. 
33 PARANÁ PORTAL. Disponível em: < http://paranaportal.uol.com.br/geral/cantor-de-dupla-sertaneja-

e-preso-por-falsificacao-de-cigarros/>. Acesso em 25 set. 2017. 
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finalidade de obtenção de vantagens (podendo não ser necessariamente pecuniária)” 

34. 

Para a associação criminosa, considera-se: aquele que, associar-se (ao menos 

três agentes) com o fim especifico (umas das principais e mais relevantes diferenças, 

se refere ao caráter de estabilidade e durabilidade da associação) de cometerem um 

crime, com a devida consciência do que se irá praticar, (não se incluindo a 

contravenção penal) estará diante da caracterização de Associação Criminosa35. 

Logo, embora superficialmente possa ter-se a impressão de que os dois 

institutos assemelham-se, suas diferenças destacam-se de forma que não há 

confusão entre os mesmos. Sendo, portanto essencial compreende-los na sua 

aplicabilidade fática nos casos em concreto.  

 

3.1 DIFERENÇAS DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA PARA O CONCURSO DE PESSOAS 

 

Assim, após a demonstração de algumas diferenças, pode-se observar que os 

referidos institutos não se confundem. No mesmo sentido, explica o professor Luiz 

Regis Prado:  

Consoante ao afirmado, para a caracterização da associação criminosa, ao 
contrário da organização criminosa, não é necessário que exista uma 
estrutura organizacional complexa, bastando, pois, uma associação fática ou 
rudimentar. Por outro lado, uma organização delitiva se distingue da simples 
associação conjuntural para o cometimento de crimes por sua dimensão 
institucional- de instituição antissocial -, que faz dela uma estrutura 
independente, ou seja, não diz respeito à mera soma de suas partes 36. 
 

Destarte, para que estejam satisfeitos os requisitos da caracterização de um 

concurso de pessoas, precisa-se, que o fato jurídico contenha os elementos; enquanto 

que no outro serão necessários no mínimo três agentes, neste, pode-se dar com a 

presença de duas pessoas. Ainda, serão admitidos, em concurso de pessoas, a 

prática de crimes intitulados de contravenção penal. E, por fim, aqui não existe o 

                                                           
34CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. 9º ed. São Paulo: Saraiva: 

2014, p. 152. 
35PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais: 2013, p 1.204. 
36 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais: 2013, p. 1.204. 
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caráter de estabilidade e durabilidade do delito, forma-se para o cometimento de 

apenas um crime sem perpetuação 37. 

Consequentemente os três institutos abordados correlacionam-se em razão da 

matéria de que tratam, no entanto, diferenciam-se por requisitos e pressupostos 

exigidos em lei.  

 

3.2 ASPECTOS RELEVANTES ENTRE OS INSTITUTOS 

 

 Compreende-se que as organizações criminosas são alvos da atenção de toda 

a sociedade, política ou jurídica. Com a edição da Lei nº 12.850 de 02 de agosto de 

2013, o novo conceito de organização criminosa e associação criminosa permitiu a 

composição do tipo penal.  

 Outrossim, a nova Lei que trada da organização e associação criminosa, 

passou a ser mais sucinta quanto ao seu tema, com a revogação da Lei nº 9.034/1995, 

posteriormente, com a nova redação dada pela Lei nº 10.217/200138, que modificou a 

redação da Lei nº 9.034/1995, acabou por ampliar o conceito e agrupou quadrilha e 

bando como sendo a associação criminosa do artigo 288 do CP, associações e 

organizações criminosas. Neste sentido, Nélson Hungria:  

 

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou 
permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável 
ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de 
uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência 
da aliança é essencial39. 

 Quanto à pena privativa de liberdade manteve-se (pena de reclusão de em a 

três anos), em contrapartida, o número de pessoas para a configuração da associação 

criminosa é que veio a sofrer alteração, passando para apenas três pessoas. Em 

                                                           
37 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.12º ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p 943. 
38 BRASIL. Lei 10.217 de 11 de abril de 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10217.htm10>. Acesso em 22 de out. 2017. 
39 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, p. 177-

178. 
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virtude da norma penal mais rigorosa, aplica-se, assim, somente aos fatos jurídicos 

futuros. 

Já no tocante a aplicabilidade da lei penal, hoje de forma clara, precisa e 

concisa é possível à aplicação da lei quando preenchido os requisitos da organização 

criminosa, destaca-se o julgado abaixo: 

 

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2°, I, IV E V, E ART. 288, 
PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ART. 
288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ADVENTO DA LEI N. 12.850/13. 
APLICAÇÃO DA LEX MITOR. INVIABILIDADE. FATOS QUE CONFIGURAM 
O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1°, §1°, E ART. 2° DA LEI 
N. 12.850/13).MAIS GRAVOSA. MANTIDA A APLICAÇÃO DA REDAÇÃO 
ANTERIOR À REFORMA.ORDEM DENEGADA.1. Com o advento da Lei n. 
12.850/13, estabeleceu-se nova sistemática quanto ao crime de quadrilha ou 
bando, previsto anteriormente no art. 288 do CP. Isso porque tal dispositivo 
passou a delinear o crime de associação criminosa, com previsão em seu 
parágrafo único de causa de aumento da pena relativa à hipótese de 
associação armada, bem como o art. 2° da referida Lei dispôs sobre o crime 
de organização criminosa, cujo conceito positivou-se no art.1°, § 1°.2. Para 
aplicação retroativa da nova redação dada pela Lei n.12.850/13, quanto a 
crimes anteriores, os fatos deverão guardar correspondência com a 
contemporânea conceituação do crime de associação criminosa armada (art. 
288, parágrafo único, do CP), pois tão somente neste caso a nova redação 
do dispositivo é mais benéfica. Nos demais casos, em que os fatos pretéritos 
se amoldarem restritamente ao caput do art. 288 ou à figura do crime de 
organização criminosa, não há falar em novatio legis in mellius.3. In casu, os 
fatos, como asseverou a instância de origem, correspondem ao crime de 
organização criminosa (art. 2° da Lei n.12.850/13), razão pela qual a 
aplicação retroativa da Lei repercutiria em situação mais gravosa ao paciente, 
já que a pena abstrata para tal crime é superior aquela contida na anterior 
redação do art. 288 do CP. Conclusão diversa a alcançada pelo Tribunal a 
quo (os fatos delituosos configuram o atual crime de organização criminosa) 
demandaria revolvimento fático-probatório inviável nesta via estreita do 
habeas corpus. 4. Ordem denegada. (HC 396.300/RJ, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 
15/08/2017)40. 

 

A Constituição Federal proíbe a retroatividade da lei penal para prejudicar o 

agente, conforme disponibiliza o artigo 5º inciso XL da Carta Magna, in verbis, “a lei 

penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” 41.  

A retroatividade da lei penal benéfica é um princípio com fundamento 

na Constituição Federal e o Código Penal, que em seu parágrafo único do artigo 2º, 

dispõe que “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos 

                                                           
40 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em 27 set. 2017. 
41 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 out de 2017.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729247/inciso-xl-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639666/par%C3%A1grafo-1-artigo-2-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639706/artigo-2-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em 

julgado” 42.  

A exceção ao princípio geral da irretroatividade da lei penal encontra guarida 

em balizada doutrina, sendo incontestável sua ampla aceitação no ordenamento 

jurídico brasileiro. Nesse sentido, o ensinamento de Cezar Roberto Bittencourt: 

 
(...) O princípio da irretroatividade vige, com efeito, somente em relação à lei 
mais severa. Admite-se, no Direito transitório, a aplicação retroativa da peli 
mais benigna, hoje princípio consagrado em nossa Constituição Federal. (art. 
5º., XL). Assim, pode-se resumir o conflito do direito intertemporal no seguinte 
princípio: o da retroatividade da lei mais benigna43. 
 

No mesmo sentido que ora se defende, cite-se também o entendimento de 

Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini: 

 
(...) A lei penal mais benéfica, por um lado, é retroativa, ou seja, aplica-se a 
fatos cometidos antes de sua vigência. E, por outro lado, é ultra-ativa, ou seja 
quando a lei que estava em vigor no momento da conduta for mais benéfica 
do que sua sucessora, é aquela que continua aplicando-se ao caso, mesmo 
que, no momento do julgamento, já tenha sido revogada44 
 

Por fim, a doutrina do promotor de justiça Cleber Masson, no mesmo sentido: 

 
A lei penal mais benéfica é a que se verifica quando, ocorrendo sucessão de 
leis penais no tempo, o fato previsto como crime ou contravenção penal tenha 
sido praticado na vigência da lei anterior, e o novel instrumento legislativo 
seja mais vantajoso ao agente, favorecendo-o de qualquer modo. A lei mais 
favorável deve ser obtida no caso concreto, aplicando-se a que produzir 
resultado mais vantajoso ao agente (teoria da ponderação concreta). Aqui 
também a expressão de qualquer modo’ deve ser compreendida na acepção 
mais ampla possível45.   

Destaca-se nas referidas citações que há uma maioria doutrinária 

fundamentada na Constituição Federal e no Código Penal que se legitima a defender 

a vantagem ao réu, o favorecendo conforme lei vigente mais benéfica ou se for o caso. 

Importante destacar que não é possível a unificação de ambas as leis, pois se 

deve aplicar aquela que se adequa mais benéfica ao réu. Portanto, por mais que o 

                                                           
42 BRASIL. Código Penal. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 02 nov. 2017. 
43 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 11ª. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. Vol. 1, p.162. 
44JUNQUEIRA, Gustavo; VANZOLINI, Patrícia. Manual de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p. 83. 
45 MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2ª. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 

2014, p. 35. 
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crime de organização criminosa preencha os requisitos estabelecidos na Lei, se o 

crime foi praticado anterior a Lei deste, esta não poderá ser aplicada. 

A referida Lei de associação criminosa, nº 12.850/13, passou ainda a ampliar 

seu alcance quanto aos delitos praticados fora do território nacional, previstas em 

convenção internacional, quando iniciada a execução no País. Deste modo, com tal 

alteração, a Polícia Federal poderá investigar crimes dos quais haja indícios de 

associação criminosa. 

A dita Lei pode reger as condutas praticadas por organizações terroristas 

internacionais, reconhecidas por direitos internacionais por tratados do qual o Brasil 

seja signatário.  

Neste sentido, explica o professor Fernando Capez:  

 
Ainda no tocante à aplicabilidade da lei, pode reger as condutas praticadas 
por organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas 
de direito internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de 
suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução de 
atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território nacional46. 

 

Quanto ao alcance na prática de crimes omissivos, o autor fala em duas 

correntes. Na primeira corrente, não haveria alcance, pois, a própria redação dada 

pela lei afeta direitos fundamentais do acusado, como por exemplo, direito à ampla 

defesa, contraditório e publicidade do processo. Em contrapartida, quando se fala no 

aspecto puramente processual, não existem impeditivos para o emprego de analogia 

da interpretação extensiva, para que ocorra o alcance das quadrilhas formadas com 

o escopo da prática de crimes dito omissivos, art. 3º CPP47.  

Finalizando, Fernando Capez assevera que:  

 
A Lei alcança as quadrilhas formadas para a prática de crimes omissivos? 
Existem duas visões: (a) Não, pois o art. 1º é expresso ao dizer que “esta Lei 
define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que versarem 
sobre crime resultante de ações de quadrilha ou bando”. As regras dessa Lei 
afetam direitos fundamentais do acusado, tais como ampla defesa, 
contraditório e publicidade do processo, devendo merecer interpretação 
restritiva. Por exemplo: o crime de peculato por omissão ficaria fora do âmbito 

                                                           
46 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. 9º ed. São Paulo: Saraiva: 

2014, p.158. 
47 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. 9º ed. São Paulo: Saraiva: 

2014, p.158. 
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investigatório dessa Lei. (b) Tratando-se de uma lei de caráter 
eminentemente processual, nada impede o emprego da analogia e da 
interpretação extensiva, para alcançar também as quadrilhas formadas para 
a prática de crimes omissivos, nos termos do art. 3º do CPP. Adotamos a 
segunda posição48. 

 

Além disso, outro ponto importante é no caso de os agentes desta organização 

criminosa vierem a praticar o delito a partir do emprego de armas, caso em que, a 

pena sofrerá aumento até a metade, conforme disposto no artigo 2º §2º da Lei nº 

12.850/13. Como a lei não menciona qual o tipo de arma utilizada que acarretará no 

aumento de pena fica subjetivo o entendimento, estendendo-se o entendimento para 

armas de fogo, ou armas impróprias, como instrumentos utilizados 

extraordinariamente como arma. Não obstante, é pertinente dizer também, que, a lei 

não menciona se todos os agentes, ou quantos deles deverão estar fazendo uso da 

referida arma.  

Sobre o tema, explica o professor Guilherme de Souza Nucci: 

Deve o juiz aumentar até a metade a pena aplicada (referente ao caput) 
quando a associação criminosa for armada, isto é, fizer uso de arma. Como 
o tipo penal não estabelece qualquer restrição, entende-se ser possível 
configurar a causa de aumento tanto a arma própria (instrumento destinado 
a servir de arma, como as armas de fogo, punhais, espadas etc.) como a 
imprópria (instrumento utilizado extraordinariamente como arma, embora 
sem ter essa finalidade, como ocorre com a faca de cozinha, pedaços de pau, 
entre outros). Parece-nos possível configurar a causa de aumento quando 
apenas um dos membros da associação está armado, desde que todos 
saibam e concordem com isso. E mais, cremos ser indispensável que o porte 
das armas se faça de modo ostensivo, o que gera maior intranquilidade e 
conturbação à paz pública 49. 

Seria nítido o entendimento se o legislador formulasse o texto legal de maneira 

mais sucinta, porém, o critério utilizado na aplicação desta norma reguladora ficará a 

critério dos fatos do caso concreto. Quando o crime de corrupção de menor ocorrer 

no contexto da associação criminosa, não mais subsiste o concurso formal de delitos, 

mas ilícito penal único, em atenção ao princípio da especialidade 50. 

No mesmo sentido, cita-se o presente julgado:  

                                                           
48 Ibidem, p.158. 
49 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal.12º ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 944. 
50 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Disponível em: 

<http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/informativos/2014/informativo-de-jurisprudencia-n-
o-283/associacao-criminosa-com-a-participacao-de-crianca-ou-adolescente-2013-crime-unico>. 
Acesso em 21 set 2017. 
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E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS 
PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS 
DA LEI N.º 11.343/06. CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES, MAS 
SEM A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 
IMPUTADA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL 
DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR. 
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA QUANTO AO 
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MÉRITO. PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. I. Preliminar de 
litispendência Rejeição. Inocorrência. Alegação despida de qualquer 
fundamento fático. FAC reveladora de que o acusado responde apenas a 
outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas e não pelo crime 
de associação para esse fim. II. Pedido absolutório igualmente descabido. 
Materialidade do crime de tráfico de drogas positivada pela prova pericial 
produzida. Existência do crime de associação para o tráfico e autoria de 
ambos os delitos perfeitamente configuradas pela prova oral colhida ao longo 
da instrução criminal. Policiais que compareceram à comunidade Parque 
Proletário para acudir chamado de colegas que estavam sendo atacados por 
traficantes. Acusado e um comparsa menor que, ao perceberem a 
aproximação da polícia, fugiram e se abrigaram dentro de uma residência, 
onde foram capturados na posse de 26 invólucros contendo cocaína, 
encontrados dentro de suas vestes. Depoimento de policiais. Validade como 
meio de prova, mormente porque corroborado pelo depoimento do 
menor, em sede policial, quando confessou desempenhar a função de 
¿olheiro¿ do tráfico juntamente com o acusado. Incidência do verbete 
70 das Súmulas deste Tribunal. Versão defensiva incapaz de infirmar a 
robusta prova acusatória. Condenação que se mantém. III. Causa especial 
de aumento de pena: envolvimento de menor. Art. 40, inciso VI, da Lei n.º 
11.343/06. Incidência que se impõe. Conjunto probatório colhido de modo a 
revelar que ambos os crimes foram cometidos mediante envolvimento de um 
menor, inimputável em razão da idade. Incidência da majorante, com os 
devidos reflexos na dosimetria. IV. Penas totalizadas em 11 (onze) anos e 08 
(oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.633 (hum mil 
e seiscentos e trinta e três) dias-multa, à razão unitária mínima legal. Recurso 
do Ministério Público ao qual se dá provimento. Recurso defensivo 
desprovido. (TJ-RJ - APL: 04514785220158190001 RIO DE JANEIRO 
CAPITAL 39 VARA CRIMINAL, Relator: ROSA HELENA PENNA MACEDO 
GUITA, Data de Julgamento: 13/06/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 
Data de Publicação: 20/06/2017)51 

 

No referido julgado, cumpre observar que o menor exercia a função de "olheiro" 

causa suficiente para o reconhecimento de uma associação criminosa envolvendo 

menor. Nota-se, que a associação criminosa é dita como crime comum, sendo que, o 

sujeito ativo poderá vir a ser qualquer pessoa.  

O artigo 288 do Código Penal, em seu parágrafo único, prevê duas causas de 

aumento de pena, se a associação é armada, ou se há o emprego de menores. Nota-

                                                           
51 JUSBRASIL. Disponível em: www.jusbrasil.com.br. Acesso em 20 set. 2017. 
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se que se entende por arma, todo e qualquer instrumento utilizado como meio de 

ataque o defesa, já que a lei é omissa quanto a esta especificação.  

No caso supracitado, com relação ao número mínimo de pessoas necessário 

para a configuração da associação criminosa, bastará que somente um dos três 

agentes tenha maioridade penal (este responderá com pena aumentada, artigo 288, 

CP parágrafo único). Quanto ao menor inimputável, este, responderá pelo delito de 

associação criminosa por meio de procedimentos para a apuração do ato infracional, 

com vistas a Vara da infância e da Juventude, nos termos da lei do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Lei nº 8.069/199052.  

Cumpre observar, que quanto ao caso jurisprudência apresentado, o 

inimputável deverá ter capacidade racional completa, ou seja, na hipótese de um dos 

agentes necessário para a configuração da associação criminosa, for uma criança 

com 7 anos de idade, não restará caracterizado associação criminosa.53 

Há ainda, em que se falar em outro aspecto, pois, para a incidência do aumento 

de pena, os integrantes desta associação criminosa deverão ter o claro conhecimento 

de que se associaram com crianças ou adolescentes, visto que, em contrário a isto, 

poderá ser alegado o erro de tipo (art. 20, caput CP) excluindo-se a conduta tipificada 

do ato54. 

Quanto à consumação deste tipo penal, é importante lembrar que este tipo de 

crime, trata-se de crime formal, ou seja, aquele que se consuma sem a necessidade 

da existência da produção de resultado. Consuma-se, desta forma, no momento em 

que três ou mais pessoas associarem para o fim específico de cometer crimes, 

colocando em risco outros, ainda que nenhum crime venha a ser, efetivamente, 

praticado no âmbito jurídico 55. 

Por fim, como dito em tópicos anteriores, no caso da tentativa, não é possível, 

em virtude de houver a necessidade da estabilidade e permanência da característica 

                                                           
52 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 02 nov. 2017. 
53 MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal: parte especial 4ª ed. São Paulo: Forense, 2014, p. 

398. 
54 BRASIL. Código Penal. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 02 nov. 2017. 
55 MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal: parte especial 4ª ed. São Paulo: Forense, 2014, p. 399. 
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da associação. Desta forma, uma vez presentes às aludidas características, o crime 

já estará consumado, se ausentes, o fato será atípico.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho procurou demonstrar as organizações criminosas, 

associações criminosas e os institutos correlatos.  

 Deste modo, com uma análise temporal do sistema jurídico penal brasileiro, 

pode-se observar, que anteriormente a criação da Lei nº 12.850/13, que definiu a 

organização criminosa, bem como, infrações penais correlatas, o sistema jurídico era 

falho, eis que não existia se quer uma definição clara e objetiva a respeito da 

organização criminosa. 

 Em contrapartida, mesmo após a criação do texto legal, o referido tipo de crime 

ainda subsiste, justamente pelo o fato de sua evolução constante. 

 As legislações atuais que versam sobre o crime organizado, não têm 

acompanhado a real evolução dessa espécie de crime. O crime organizado tomou 

dimensões imagináveis, em descompasso com a proteção jurídico estatal.   

 O crime organizado evoluiu para além da proteção jurídico estatal, tornou-se 

um problema internacional, atingindo toda a comunidade mundial e problematizando 

as relações jurídicas da população que age de boa-fé.  

 É notório perceber que a nova lei de organização criminosa trouxe atualizações 

importantes através de conceitos e requisitos expressos e determinantes, se 

comprada ao texto jurídico antes utilizado, trazendo uma melhorar clareza e 

fundamentação legal para a sua utilização no âmbito jurídico.  

 Portanto, é pacifico dizer que a nova Lei destacada, trouxe uma maior 

segurança jurídica para toda e qualquer disponibilidade que se faça necessária com 

o seu novo e completo fundamento legal. 
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 Assim, a referida forma de crime merece toda a atenção do Estado, pois, é 

grosseira a visibilidade no descompasso das atualizações jurídicas se comparada com 

as atualizações criminosas.  

 Ante ao exposto é possível concluir que a organização criminosa permanece 

atuante em nossa sociedade, carecendo de uma proteção jurídica estatal mais 

incisiva, com o intuito de prevenção e repressão destes crimes organizados que 

dificultam cada vez mais o trabalho do Estado. 

De modo que necessite não somente leis severas, mas, de um sistema jurídico 

mais eficiente e conciso desde o sistema investigatório até a conclusão dada em juízo 

com a utilização de todos os benefícios trazidos por esta lei.
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