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LEI Nº 12.850/13 
Estudar crimes Organizações Criminosas? 

Amigos (as),  

Mais uma importantíssima Lei (principalmente por conta das alterações promovidas pelo Pacote 

Anticrime) que vamos comentar artigo por artigo. Para aqueles que sonham pelo cargo de delegado de 

polícia, promotor de justiça e magistratura, o estudo é imprescindível.  

É sabido que o Pacote Anticrime, dentre inúmeras alterações, acrescentou, revogou e alterou diversos 

dispositivos da Lei n. 12.850/13, a exemplo da Seção I, em que regula todo o instituto da Colaboração 

Premiada, trazendo inclusive uma definição: “Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio 

jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos.” Não havia 

esta previsão anteriormente e situava-se a cargo da doutrina debater a respeito de sua natureza jurídica. 

Hoje a questão está pacificada.  

 Uma outra sobressalente alteração está no regime de cumprimento de pena de líderes de organizações 

criminosas armadas ou que tenham armas à disposição, determinando-se que os sentenciados deverão 

cumprir suas respectivas penas em estabelecimentos penais de segurança máxima. É a redação do art. 

     @andreepifaniomp       
      

    
Prof. André Epifanio (Autor de livros jurídicos, 

Promotor de Justiça do Estado do Amazonas e 

docente nas disciplinas de Direito Penal, Processual 

Penal e Legislação Criminal Especial). 
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2º, § 8º da Lei 12.850/13: “As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à 

disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima.  

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. 

Criminalidade organizada, associações estruturadas voltadas para a prática de crimes das mais profusas 

variedades, verdadeiras firmas do terror, é um genuíno fenômeno do mundo globalizado, cujo controle 

estatal é muito limitado, cerceado e secundário.  Trata-se de um desafio do ordenamento jurídico do 

Século XXI buscar medidas efetivas de combate a tais “companhias” e a Lei n. 12.850/13 busca contribuir 

para diminuir ( pois é impossível eliminar) os nefastos malefícios causados por essas pessoas 

estruturalmente organizadas para a prática de faltas delituosas.  

Nesse sentido aponta o professor Renato Brasileiro: 

Apesar de não se tratar de um fenômeno recente, o crescimento dessas organizações criminosas 

representa uma grave ameaça não apenas à sociedade, mas também ao próprio Estado Democrático de 

Direito, seja pelo grau de lesividade das infrações penais por elas praticadas, seja pelo grau de influência 

que exercem dentro do próprio Estado. (2020, p. 767) (grifos nossos)  

Quanto à origem histórica, é difícil precisar, mas a maioria dos doutrinadores apontam que as mais 

conhecidas e estudadas são a Máfia Italiana, voltada a prática de diversos delitos, inclusive o tráfico de 

drogas e no Japão a Yakusa. No Brasil, a doutrina aponta o “Cangaço” como uma das primeiras 

organizações criminosas.  

Atualmente, as mais violentas do Brasil são o Comando Vermelho (Rio de Janeiro) e o Primeiro Comando 

da Capital (PCC), fundada em São Paulo. Mas o fato é que elas se fortaleceram por conta da ausência do 

Estado, que negligenciou o seu poder de crescimento. 

Feita essa introdução, uma das alterações mais extensas realizadas pela Lei Anticrime foram os 

acréscimos de inúmeros dispositivos à Lei 12.850/13 (Lei de Organizações Criminosas), a demonstrar o 

efetivo interesse do legislador em punir de forma mais contundente os dirigentes e mentores intelectuais 

de organizações cuja sua principal atribuição seja a prática de delitos e o efetivo combate às incontáveis 

organizações criminosas espalhadas pelo país. 

André Epifanio 
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CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
 

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 
correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 
 
  
O primeiro passo é compreender que por muito tempo gozamos de 
divergências a respeito do conceito legal de organização criminosa no 
Brasil. A título de ilustração, a revogada Lei n. 9.034/95, por mais que 
se referissem às organizações e associações criminosas, não 
proporcionava um conceito legal e taxativo.  
 

Polêmica doutrinária sobre a Convenção de Palermo 
 
 A omissão de uma lei brasileira que definisse de forma técnica e 
precisa o que seria uma organização criminosa levou muitos a 
interpretarem que seria plausível a extração do conceito doado pela 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional (Convenção de Palermo), ratificada pelo Brasil.  
 Indica o artigo 2º do diploma internacional supra:   
 
Grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente a algum tempo e 
atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais 
infrações graves enunciadas na presente Convenção, com a intenção 
de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro 
benefício material.  
 
Mas, a bem da verdade, o Supremo Tribunal Federal não admitiu esta 
conceituação convencional internacional para o escopo de definição de 
tipos penais, sob pena  de violar-se o princípio da legalidade e da 
reserva legal. Em resumo:   
 
concluiu o Supremo que referido conceito não poderia ser extraído da 
Convenção de Palermo (Decreto nº 5.015/2004) sob pena de violação à 
premissa de não existir crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal (CF, art. 5º, XXXIX).(LIMA, 2020, p. 770) 
 
Do art. 1º da Lei nº 12.850/13 também é possível extrair que se trata de 
uma lei penal e processual penal, não só estabelecendo penas como 
também definindo procedimentos processuais. Ou seja, normas penais 
benéficas deverão retroagir e o inverso não é verdade. Ademais, traz 
novos meios de obtenção de provas e orienta o aplicador do Direito na 
aquilatação de diversos institutos, a exemplo da colaboração 
premiada.  
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Também a Lei n. 12.694/12 trouxe um conceito de organizações 
criminosas, que inspirou a atual definição, mas ainda assim não tinha 
caráter criminalizador.   
Encerrando-se a celeuma, a Lei n. 12.850/13, além de criminalizar a 
prática de organizações criminosas no art. 2º, já no parágrafo primeiro 
passa a conceitua-la de forma precisa:  
 
§ 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. 
 

Vamos exaurir a definição? 
 

Organização criminosa é: 
Associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

Estruturalmente ordenada 
Com divisão de tarefas (pode ser informal) 

Objetivo de obter vantagem de qualquer natureza (direta ou 
indiretamente) 

Prática de infrações penais (CP ou Leis Especiais Penais) 
Penas máximas superiores a 4 (quatro) anos ou caráter transnacional 
 
 

Observações importantes: 
 

 A associação de 4 (quatro) ou mais pessoas deve ser estável e 
permanente;  

 “Estruturalmente ordenada significa que precisam ter um 
mínimo de planejamento, hierarquias, compartimentalização, 
com algumas características de empresa, com divisão de 
tarefas, mesmo que informal (não precisa estar documentado).  

 A vantagem de qualquer natureza poderá ser patrimonial ou 
não.  

 Nos crimes de “caráter transnacional” não importa o quantum 
da pena.  

 Em que pese falar em “infrações penais”, em tese poder-se-ia 
pensar em contravenção. Mas ocorre que não há contravenções 
com penas superiores a 4 (quatro) anos.  

 
ATENÇÃO: “para fins de conceituação de organizações criminosas, há 
de ser utilizada a definição constante do art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/13, 
que revogou tacitamente o disposto no art. 2º da Lei nº 12.694/12”. 
(LIMA, 2020, p. 772)  
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§ 2º Esta Lei se aplica também: 
 
Com efeito, o parágrafo segundo amplia as hipóteses de aplicação da 
Lei de Organizações Criminosas para outras infrações penais:  
 
I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção 
internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou 
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
 
“É imprescindível que se trate de delito a distância, ou seja, que a 
infração se revista do caráter de internacionalidade, com o início da 
sua execução no país, e o resultado ocorrendo ou devendo ter ocorrido 
no estrangeiro, ou reciprocamente.” (LIMA, 2020, p. 772)  
 
II – às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas 
para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos.  (Redação 
dada pela lei nº 13.260, de 2016) 
 
O crime de organizações terroristas está prenunciado no art. 3º da Lei 
n. 13.260/16, com as disposições a seguir: Art. 3º Promover, constituir, 
integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a 
organização terrorista: Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.  
Em suma,  o que quis dizer o inciso segundo é que as normas e 
técnicas de investigação previstas na Lei de Organizações Criminosas 
podem ser utilizadas para o combate às organizações terroristas, cujo 
diploma regulador é a Lei nº 13.260, de 2016, modernizando o combate 
a atos de barbáries muitas vezes cometidos por fanáticos e alienados.  
 

Art. 2º: Crime de Organização criminosa 
 
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) 
a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às 
demais infrações penais praticadas. 
 
Indicando 4 (quatro) núcleos do tipo, é classificado como tipo penal 
misto alternativo (a exemplo do caput do art. 33 da Lei de Drogas). 
Também é chamado de tipo penal incriminador autônomo, pois 
anteriormente não havia a cominação de penas para as condutas 
acima. Ademais, é crime  permanente (consumação se prolonga no 
tempo). O bem jurídico tutelado é paz pública, garantindo-se o 
sentimento de segurança social.  
Quanto aos sujeitos, é crime comum (desnecessidade de condição 
especial do agente). O delito é de concurso necessário 
(plurissubjetivo). O sujeito passivo é a coletividade, tratando-se de 
crime vago.  
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É crime formal e a consumação independe de todos os integrantes 
praticarem outras condutas ilícitas (bastando a reunião dos requisitos 
para a formação da organização criminosa). Não admite tentativa. Se a 
organização criminosa praticar outros crimes, responderá em 
concurso material com os noveis delitos praticados.  
 

Promover: Propiciar, fomentar, desenvolver. 

Constituir: Conceber, fundar, inaugurar. 

Financiar: Custear, patrocinar, subsidiar. 

Integrar: Compor, participar. 

 
É norma penal em branco?  
 
Perceba que o art. 2º (de caráter criminalizador) não conceitua 
organização criminosa. Contudo, a definição está prevista no art. 1º, §1º 
já estudado. Conclui-se, então, tratar-se de norma penal em branco 
homogênea.  
 

 Esse dispositivo é novatio legis incriminadora?  
 
Sim. Portanto, a sua aplicação só poderá ocorrer a partir da vigência 
da Lei nº 12.850, em 19 de setembro de 2013, em respeito ao princípio 
da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da 
Constituição Federal de 1988. Mas note que,  por se tratar de crime 
permanente, caso haja integrantes de organizações criminosas antes 
de 19 de setembro de 2013, mas que mesmo assim insistiram em 
permanecer, continuando na organização, neste caso é possível a 
aplicação da Súmula 711 do STF, e assim “A Lei penal mais grave 
aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência”).  
É a regra que se aplica para os crimes permanentes.  
 

 O crime de organização criminosa é hediondo?  
 
Mais uma inovação trazida pelo Pacote Anticrime, agora será hediondo 
o crime de organização criminosa, porém com uma condicionante, 
desde que direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Ou 
seja, a organização criminosa deverá estar formada para a prática de 
crimes do rol da Lei 8.072/90.  
 
É o que relata a doutrina:  
 
“Logo, na eventualidade de nos depararmos com uma associação de 4 
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada 
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de 
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obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, 
mediante a prática de infrações penais hediondas (ou equiparadas), 
como, por exemplo, o delito de furto qualificado pelo emprego de 
explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum (CP, art. 155, 
§4º-A), cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou 
que sejam de caráter transnacional, ter-se-á dois crimes hediondos, 
não apenas o do art. 1º, IX, mas também o do art. 1º, parágrafo único, 
inciso V, ambos da Lei n. 8.072/90, aí incluídos pela Lei n. 13.964/19.” 
(LIMA, 2020)  
 
 

MUITO IMPORTANTE: 
 
Você sabe qual é a diferença entre crime organizado por natureza e 
crime organizado por extensão?  
 
“Não se pode confundir o conceito de crime organizado por natureza 
com a definição de crime organizado por extensão. A expressão crime 
organizado por natureza refere-se à punição, de per si, pelo crime de 
organização criminosa, ou seja, pelo tipo penal do art. 2º, caput, da Lei 
nº 12.850/13, ou pelos delitos de associação criminosa (CP, art. 288; Lei 
nº 11.343/06, art. 35). Noutro giro, a expressão crime organizado por 
extensão refere-se às infrações penais praticadas pela organização 
criminosa ou pelas associações criminosas. A título de exemplo, 
verificada a existência de organização criminosa especializada em 
crimes de peculato, os agentes deverão ser denunciados pelo crime de 
organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2º, caput) – crime 
organizado por natureza – em concurso material com os delitos de 
peculato (CP, art. 312) – crime organizado por extensão.” (LIMA, 2020)  
 
Obstrução ou embaraço de investigação de infração penal referente à 

organização criminosa 
 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, 
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 
criminosa. 
 
Novo tipo penal incriminador, que pune aquele que impede ou 
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 
criminosa.  
O bem jurídico tutelado é a administração da justiça. É crime 
monossubjetivo, diferentemente do caput, já que pode ser praticado 
por uma única pessoa “desde que este agente não tenha concorrido, de 
qualquer modo, para a formação da organização criminosa”. (LIMA, 
2020, p. 777)  
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Impedir: Atrapalhar, dificultar, obstar. Neste caso, é crime material que 
se consuma com a efetiva cessação da investigação.  
 
Embaraçar: emaranhar, emperrar. “Ação ou omissão que cause algum 
tipo de embaraço à investigação, ainda que não haja sua interrupção 
(crime formal).” (LIMA, 2020, p. 777)  
 
Atenção: quando se fala em investigação, inclui-se qualquer modelo 
procedimental investigatório, a exemplo do Inquérito Policial e do 
Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público. Denote-se 
que o legislador aduz em investigação e não em processo judicial.  
Então, se a conduta for para impedir ou embaraçar processo judicial, 
em tese será atípica. A doutrina aponta uma falha legislativa. Mas 
NUCCI pensa diferentemente, ao incluir processo judicial, fazendo-se 
interpretação extensiva. Ainda quanto ao tema, aponta Renato 
Brasileiro que “a 5ª Turma do STJ concluiu recentemente que o tipo 
penal previsto pelo art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013 abrange não 
apenas o inquérito policial, mas também o processo penal.  
 

Majorante do emprego de arma de fogo 
 
§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da 
organização criminosa houver emprego de arma de fogo. 
 
Causa de aumento de pena, a ser aplicada na terceira fase pelo juiz, 
devendo-se interpretar arma de fogo em sentido amplo (permitido, 
proibido e restrito). Aplica-se a referida causa de aumento de pena  
tanto para o caput do art. 2º quanto para a conduta delitiva do §1º do 
art. 2º da Lei em estudo.  
 

Agravante referente ao comando da organização criminosa 
 
§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou 
coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique 
pessoalmente atos de execução. 
 
Trata-se de agravante, a ser aplicada na segunda fase do cálculo de 
pena pelo juiz. Portanto, não é uma causa de aumento de pena, e sim 
uma agravante.  
 
“Cuida-se do autor intelectual (ou de escritório), que arquiteta 
mentalmente a estrutura do delito com o objetivo de permitir a 
operacionalização da conduta ilícita independentemente da sua 
contribuição para a prática de atos executórios.” (LIMA, 2020, p. 778)  
 
 

Outras causas de aumento de pena 



 

10 
Instagram: @cejurnorteconcursos  - Site: www.cejurnorte.com.br - Whatsapp: (91) 98267-5493 

 
§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 
 
ATENÇÃO: Diferentemente da agravante anterior, agora estamos 
falando de causa de aumento de pena, a ser aplicada na terceira fase 
do cálculo pelo juiz.  
Você precisa saber diferenciar agravantes de causas de aumento de 
pena, pois muitas vezes temos pegadinhas nas provas.  
 
I - se há participação de criança ou adolescente; 
 
 Conforme o ECA, criança é a pessoa de até 12 anos de idade 
incompletos, e adolescente entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos, haverá 
a causa de aumento do parágrafo quarto, se tiver participação dos 
infantes supracitados.  
 
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização 
criminosa dessa condição para a prática de infração penal; 
 
 O conceito utilizado de funcionário público é o do art. 327, caput, 
e §1º,  (conceito amplo) nos seguintes termos: Art. 327 - Considera-se 
funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública.  § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce 
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha 
para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a 
execução de atividade típica da Administração Pública.  
 Ademais, “deve haver um nexo entre a prática do delito e a 
atividade funcional desenvolvida pelo agente”. (LIMA, 2020, p. 779) 
 
III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou 
em parte, ao exterior; 
 
“Justifica-se essa majorante em virtude da maior dificuldade em 
rastrear, localizar, sequestrar e confiscar o produto direto ou indireto 
da infração penal destinado ao exterior. Não por outro motivo, o 
próprio Código Penal passou a prever a possibilidade de confisco e as 
medidas assecuratórias recaírem sobre o patrimônio lícito do acusado, 
quando o produto ou proveito da infração penal se localizar no exterior 
(CP, art. 91, §§1º e 2º, com redação dada pela Lei nº 12.694/12);” 
 
IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras 
organizações criminosas independentes; 
 
São contatos e vínculos, parcerias que diversas organizações 
independentes fazem entre si, para terem mais forças e evitarem 
conflitos entre elas. Buscam, inclusive, dividir territórios de 
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dominação, respeitando-se as fronteiras de cada uma. Ex: O Comando 
Vermelho decide fazer uma conexão/parceria com o Primeiro 
Comando da Capital. Neste caso, teremos uma causa de aumento de 
pena.  
 
 
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da 
organização. 
 
“Como a transnacionalidade é uma elementar do conceito de 
organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 1º, §1º, in fine), revela-se 
inadmissível a aplicação desta majorante, sob pena de dupla valoração 
do mesmo fato em prejuízo do agente (bis in idem).”(LIMA, 2020, p. 779) 
Portanto, conforme entendimento majoritário da doutrina, esta 
majorante já se encontra no próprio tipo penal do §1º do art. 1º da Lei 
de Organizações Criminosas.  
 
§ 5º Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra 
organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento 
cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução 
processual. 
 
Trata-se de uma medida cautelar, necessariamente motivada, a ser 
tomada pelo juiz caso presentes o fumus comissi delicti e o periculum 
libertatis. Indícios não são meras suspeitas, mas fundadas razões de 
que o funcionário público integra organização criminosa.  
Acentue-se que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, o 
servidor deverá continuar recebendo os seus vencimentos. Da decisão 
do juiz que afasta cautelarmente o servidor com base neste §5º, a 
doutrina entende ser cabível o RESE, em aplicação extensiva do art. 
581, inciso V, do CPP.  
 
§ 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário 
público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a 
interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 
(oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. 
 
 
Diferentemente da medida cautelar provisória do §5º, o dispositivo em 
análise trata da condenação com trânsito em julgado (sem 
possibilidade de novos recursos). Atenção que a perda é automática e 
independe da pena aplicada, diferentemente da perda prevista no art. 
92 do CP, em que o magistrado deverá fundamentá-la.  
Independe inclusive de requerimento expresso na Denúncia. Neste 
caso, o funcionário público, além de perder o cargo, perderá também a 



 

12 
Instagram: @cejurnorteconcursos  - Site: www.cejurnorte.com.br - Whatsapp: (91) 98267-5493 

remuneração e quaisquer benefícios que possivelmente teriam em sua 
carreira, ou seja, será demitido por força de decisão judicial.  
Além dessa medida drástica, ficará interditado para o exercício de 
função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao 
cumprimento da pena. Quanto a este ponto, o legislador quis deixar 
claro que nenhuma pena poderá ser perpétua e todos possuem direito 
à reabilitação. 
Quanto a este ponto:  
 

Portanto, decorrido este prazo exclusivamente em relação à função ou 
cargo público, o agente somente poderá readquirir a sua capacidade 
de ocupar novo cargo, emprego, função ou mandato eletivo por meio 
da reabilitação criminal (CP, arts. 93 a 95), desde que através de nova 
investidura (concurso público ou eleição), sendo vedado, entretanto, o 
restabelecimento da situação anterior, ou seja, o retorno aos postos 
anteriormente ocupados (CP, art. 93, parágrafo único, in fine).(LIMA, 
2020, p. 782)  

 
§ 7º Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que 
trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e 
comunicará ao Ministério Público, que designará membro para 
acompanhar o feito até a sua conclusão. 
 
 Em resumo, buscou a legislação ordinária destacar que as 
investigações  contra policiais em organizações criminosas sejam 
realizadas pela Corregedoria de Polícia, cabendo ao Ministério Público, 
conforme prevê o dispositivo, o acompanhamento, em atividade típica 
de controle externo. Ocorre que o STF já chancelou a possibilidade de 
o Ministério Público proceder a investigações criminais autônomas e 
nada impede que assim o faça contra policiais investigados de 
participar de organizações criminosas, 1independentemente de estar 
correndo simultaneamente uma investigação perante a Corregedoria 
de Polícia. Não custa lembrar que o Ministério Público é uma 
instituição autônoma, acusatorial por excelência e, pela teoria dos 
poderes implícitos, além de ser o titular máximo da ação penal, 
também poderá investigar. O instrumento comum de investigação feito 
pelo Ministério Público é o Procedimento Investigatório Criminal (PIC).  
 

                                                             
1 Quanto ao ponto, de relevo a afirmação: “Por força da teoria dos poderes implícitos, a 
Constituição, ao conceder uma atividade-fim a determinado órgão ou instituição, culmina 
por, implicitamente e simultaneamente, a ele também conceder todos os meios necessários 
para a consecução daquele objetivo. Portanto, se a última palavra acerca de um fato 
criminoso cabe ao Ministério Público, porquanto é ele o titular da ação penal (CF, art. 129, 
inc. I), deve-se outorgar a ele todos os meios para firmar seu convencimento, aí incluída a 
possibilidade de realizar investigações criminais, sob pena de não se lhe garantir o meio 
idôneo para realizar a persecução criminal, ao menos em relação a certos tipos de 
delito.”(LIMA, 2020, p. 783)  
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Início de cumprimento de pena em estabelecimentos penais de 
segurança máxima 

 
§ 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que 
tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em 
estabelecimentos penais de segurança máxima.    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 
 
A lei anticrime acrescentou os parágrafos 8º e 9º à atual redação do 
art. 2º, para afirmar que as lideranças de ORCRIMS armadas ou que 
tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em 
estabelecimentos penais de segurança máxima (com certeza será 
alegada a inconstitucionalidade com fundamento no princípio da 
individualização da pena2).  
Insta salientar que não havia esta obrigatoriedade anteriormente e o 
condenado pelo crime de organização criminosa poderia cumprir a sua 
pena em estabelecimento comum. Destaque-se que o presídio de 
segurança máxima poderá ser federal ou estadual, pois não há 
obrigatoriedade que o cumprimento seja dado em presídio Federal. 
Então, se o Estado dispuser de estrutura e aparato para a construção 
de presídios de segurança máxima, não há óbice para que as 
lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas 
à disposição cumpram a pena em estabelecimentos penais de 
segurança máxima estaduais.  
Para terminar, independentemente das discussões acerca da 
constitucionalidade ou não do dispositivo, o fato é que agora existe a 
obrigatoriedade de início de execução de pena em estabelecimento 
penal de segurança máxima, não comportando, ao menos a primeira 
vista, exceções3. Vamos aguardar o que decidirá o Supremo Tribunal 
Federal sobre o referido dispositivo. Minha aposta é que o comando 
legal será declarado constitucional, tendo em vista que a composição 

                                                             
2  Defendendo a constitucionalidade do dispositivo, aduz NUCCI: “Segundo nos parece, 

deve-se preservar o princípio da individualização da pena, mas nenhum princípio é 

absoluto, motivo pelo qual, em situações particularmente especiais – como a prisão de 

líder de organização criminosa armada – a inclusão no presídio federal, cujo regime é 

fechado – é imperiosa para a garantia do próprio estabelecimento penal e também da 

sociedade.” (2020, p. 152)  

 
3 “O novel dispositivo tem em mira os líderes de facções criminosas violentas, tais como o 
Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV), a Família do Norte, o Terceiro 
Comando Puro, o Amigo dos Amigos, etc. Em se tratando de organizações criminosas armadas 
ou que tenham armas à disposição, suas lideranças deverão iniciar o cumprimento da pena 
em estabelecimentos penais de segurança máxima. Estes, como se sabe, são mantidos pela 
União em 5 (cinco) localidades diversas – Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, 
Mossoró/RN  e Porto Velho/RO - , valendo lembrar que os Estados e o Distrito Federal 
também podem construir estabelecimentos penais de segurança máxima, ou adaptar os já 
existentes, aos quais será aplicável, no que couber, o disposto na Lei n. 11.671/08 (art. 11-B, 
incluído pela Lei n. 13.964/19).”(LIMA, 2020, p. 784)  
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da Corte foi demasiadamente alterada e os ministros mais atuais 
possuem uma linha mais punitivista.   

 
 

Vedação à progressão de regime e livramento condicional enquanto 
perdurar o vínculo associativo 

 
 
§ 9º O condenado expressamente em sentença por integrar 
organização criminosa ou por crime praticado por meio de 
organização criminosa não poderá progredir de regime de 
cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros 
benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a 
manutenção do vínculo associativo.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 
 
Ainda mais interessante é o assentado no parágrafo 9º supra, ao 
proibir a progressão de regime de cumprimento de pena, obter 
livramento condicional ou outros benefícios, caso existam elementos 
de prova que indiquem a manutenção do vínculo associativo do 
condenado. Desse modo, é condição para progredir de pena que o 
apenado não participe de nenhuma organização criminosa (não 
mantenha nenhum vínculo associativo). Não deixa de ser uma norma 
de especial relevância para o atual cenário, pois é muito comum as 
declarações de apenados no sentido de participarem de organizações 
criminosas e até divisões prisionais em blocos e setores conforme a 
facção para a qual o apenado integra, a demonstrar um completo 
descontrole do Estado neste assunto. 
Ocorre que, pelo princípio da individualização da pena, com certeza 
esse dispositivo será bastante discutido nos Tribunais Superiores, pois 
muitas correntes defenderão a sua inconstitucionalidade, 
principalmente com fulcro no entendimento já sufragado de que é 
inconstitucional a vedação 
absoluta de progressão de regime, decisão exarada pelo Supremo 
Tribunal Federal quando da interpretação da Lei n. 8.072/90 (crimes 
hediondos). 
Observe que, nesta decisão, proibiu-se a obrigatoriedade de início do 
cumprimento de pena no regime fechado, quiçá obrigar que cumpra a 
pena totalmente neste regime. 
 
“Se o Plenário do Supremo afastou a obrigatoriedade do regime inicial 
fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, 
devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento 
de pena, o disposto no art. 33 c/c art. 59, ambos do CP, é evidente que 
esta interpretação também deve ser aplicada aos crimes equiparados 
a hediondo, a exemplo da tortura. Logo, a despeito do disposto no art. 
1º, §7º, da Lei nº 9.455/97, também não é obrigatório que o condenado 
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por crime de tortura inicie o cumprimento da pena no regime inicial 
fechado.” (LIMA, 2019, p. 260) 
 
Em conclusão, a lei anticrime, ao afirmar que o condenado em 
sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado 
por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de 
cumprimento de pena ou obter livramento condicional, possivelmente, 
a depender da manutenção da atual jurisprudência do STF, estará 
eivada de inconstitucionalidade.  
Insta pontuar que a atual decisão do STF data de 2012, sendo possível 
que seja trazida uma interpretação mais rigorosa aos crimes 
praticados por organizações criminosas4. 
Aguardemos. 
 

 
 

Findamos as “Disposições Gerais” da Lei de Organizações 

Criminosas, MAS NÃO PARA POR AQUI! 

Quer adquirir o MATERIAL COMPLETO por APENAS R$ 9,00 ? 

+ 
Aula (BRINDE) 

   

 

Lembrando que o material completo abarca, além das disposições 

trabalhadas, os seguintes temas: 

 CAPÍTULO II - DA INVESTIGAÇÃO E DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DA 
PROVA 

                                                             
4 Compactuo com o pensamento do Prof. Renato Brasileiro, quando afirma: “ De nossa parte, 
reputamos não haver qualquer vício de inconstitucionalidade material. Isso porque o 
dispositivo em questão não estabelece uma vedação absoluta à progressão de regimes para 
tais condenados. Veda a progressão de regime tão somente quando houver elementos 
probatórios que indiquem a manutenção dos vínculos associativos às organizações 
criminosas, o que demonstra, à evidência, que o apenado não preenche o requisito subjetivo 
indispensável à concessão do referido benefício, previsto no art. 112, §1º, da LEP.”(2020, p. 
785)  
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 SEÇÃO I - DA COLABORAÇÃO PREMIADA 
 SEÇÃO II - DA AÇÃO CONTROLADA 
 SEÇÃO III - DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES 
 DADOS TÉCNICOS - INCLUÍDOS PELA LEI Nº 13.964, DE 2019 
 SEÇÃO IV - DO ACESSO A REGISTROS, DADOS CADASTRAIS, 

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 
 SEÇÃO V - DOS CRIMES OCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO E NA 

OBTENÇÃO DA PROVA 
 CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ou seja, TODO O DIPLOMA LEGAL! 
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