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A aplicabilidade do conceito de organização criminosa 
da Convenção de Palermo como uma estratégia de 

enfrentamento ao crime organizado 

Cynthia de Araujo Lima Lopes' 

1 Introdução 

A discussão que se pretende levantar gira em derredor da possibilida
de de utilização do conceito de organização criminosa formulado na Conven
ção de Palerma para efeito da tipificação do crime de lavagem de dinheiro. 

Não obstante a modificação legislativa operada pela Lei 12.683, de 9 
de julho de 2012, que, dentre outras alterações, substituiu, no art. 1 º, caput, 
a palavra crime, constante da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, por infração 
penal, eliminando, assim, o rol taxativo estampado neste último diploma 
legal, o problema é atual, porque a Lei 9.613/1998, em sua redação original, 
continua a ter aplicabilidade às condutas verificadas sob sua regência. 

A questão que se quer trazer à reflexão, diz especificamente com o cri
me de lavagem, praticado na vigência da redação original da Lei 9.613/1998, 
por organização criminosa, previsto no art. 1 º,VII, desse diploma legal. O 
interesse foi despertado a partir do julgamento do HC 96.007 /SP pelo Su
premo Tribunal Federal, impetrado em favor dos líderes da Igreja Renascer. 

Neste cenário, o presente artigo pretende examinar a possibilidade de 
configuração do crime de lavagem de dinheiro decorrente de crime praticado 
por organização criminosa, nos termos do art. 1 º,VII, da Lei 9.613/1998, 
bem como a necessidade de o Estado combater de modo mais efiçaz a cri
minalidade organizada, que constitui uma ameaça à coletividade como um 
todo, na medida em que debilita o Estado e fragiliza as instituições, com sério 
comprometimento dos valores democráticos. 

1 Juíza federal. 
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2 Crime de lavagem de dinheiro na legislação penal brasileira: 
aspectos gerais 

Nos dias atuais, o crime de lavagem de dinheiro tornou-se mais visível 
aos olhos da sociedade brasileira, o que tem gerado uma certa perplex.lOatae,' 
dada a pluralidade de significados do termo "lavagem de dinheiro". O 
premo Tribunal Federal acaba de condenar alguns réus, no julgamento 
escândalo político do "mensalão", por lavagem de dinheiro, o que ctuu~t,m.a 
ainda mais o interesse por tão instigante tema. Sua definição técnica foi 
elaborada pela Lei 9.613, de 3 de março de 19982, alterada pela Lei 12.683, 
de 9 de julho de 2012, e consiste, basicamente, em ocultar ou dissimular 
bens, direitos ou valores resultantes de um ou mais atos criminais, ou seja, 
em transmudar bens, direitos ou valores ilícitos em lícitos, transformando 
o dinheiro sujo- porque decorrente de infração penal antecedente- em 
dinheiro limpo, cobrindo-o com o manto da legalidade. Através da prática 
delituosa da lavagem, desvincula-se a vantagem ilícita de sua origem crimi
nosa, conferindo-lhe aparente licitude. Daí a expressão lavagem de dinheiro 
que, hoje, constitui, sem dúvida, verdadeira indústria, havendo mesmo quem 
afirme que a indústria da lavagem é a terceira do mundo, perdendo apenas 
para os mercados de câmbio e de petróleo. 

A tipicidade deste crime gira em torno de duas condutas básicas: 
a ocultação e a dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de infração penal, incorrendo na mesma pena, con
forme dicção do§ 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998: quem, para ocultar ou 
dissimular bens, direitos e valores, os converte em ativos lícitos (inciso I), 
importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros 
(inciso III) e, ainda, quem os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe 
em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere direitos ou 
valores provenientes de infração penal antecedente, bem como quem uti
liza bens direitos ou valores, na atividade econômica ou financeira, com a 
finalidade específica de ocultar ou dissimular. O legislador estendeu, ainda; 
a punibilidade a qualquer participação em grupo, associação ou escritório 

2 A Lei 9.613/1998, conhecida como Lei da Lavagem de Dinheiro, é fruto do compromisso 
assumido pelo Brasil com a comunidade internacional ao firmar a Convenção contra o Tráfico 
Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, conhecida como Convenção de Viena, de 
20/12/1988, referendada pelo Brasil em 1991. 
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cuja atividade seja dirigida à prática de crimes previstos na lei e que disto 
tenha conhecimento o agente. 

A lavagem de dinheiro, para Tigre Maia (2007, p. 53), pode ser sim
plificadamente compreendida sob uma perspectiva teleológica e metajurí
dica, como o conjunto complexo de operações, integrado pelas etapas de 
conversão (placement), dissimulação (layering) e integração (integration) 
de bens, direitos e valores, que tem por finalidade tornar legítimos ativos 
oriundos da prática de atos ilícitos penais, mascarando esta origem para que 
os responsáveis possam escapar da ação repressiva da justiça. 

Interessante observar que a Lei 9.613/1998 estabeleceu um catálogo 
de crimes antecedentes, de modo a não caracterizar toda e qualquer infração 
penal como ato antecedente do crime de lavagem de dinheiro, elencando nos 
incisos I a VIII do art. 1 ºtipos específicos que o consubstanciam, quais sejam: 
I) tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; li) o terroris
mo e seu financiamento; III) o contrabando, tráfico de armas, munições ou 
material destinado à sua produção; IV) a extorsão mediante sequestro; V) 
os crimes contra a Administração Pública; VI) os crimes contra o sistema 
financeiro nacional; VII) os crimes praticados por organizações criminosas; 
e VIII) os crimes praticados por particular contra a administração pública 
estrangeira. 

Necessária, portanto, para a caracterização do crime de lavagem de 
dinheiro, nos termos da redação primeira da Lei 9.613/1998, a perfeita iden
tidade entre o crime antecedente e o rol previsto no art. 1 º desta lei, sem o 
que não haveria falar em crime de lavagem de dinheiro, sendo imperioso 
ressaltar o caráter autônomo deste, conquanto dependa da existência de cri
me anterior, conforme resulta claro da redação do art. 2º da Lei 9.613/1992. 

Com isso, o legislador brasileiro não se limitou ao crime antecedente 
de tráfico de entorpecentes, nem optou por considerar como antecedente 
qualquer infração penal. Elegeu uma solução intermediária, vinculando o 
crime de lavagem de dinheiro à prática de quaisquer dos crimes taxativa
mente elencados na própria lei, sendo possível, no entanto, verificar uma 
certa amplitude ao estabelecer, como crime antecedente, o praticado por 
organização criminosa. Esta previsão, induvidosamente, abriu as portas ao 
entendimento de que qualquer tipo de conduta criminosa que produza ativos 
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financeiros e que tenha sido praticada por organização criminosa pudesse 
ser considerada como crime de lavagem de dinheiro'. 

Alinhou-se, desta maneira, a Lei de Lavagem de 1998, ao que se con
vencionou denominar legislação de segunda geração, que consiste justamente 
na previsão do rol de crimes que podem estar na origem do crime de lavagem 
de dinheiro•. 

Como se disse, a Lei 12.683/2012 rompeu com a barreira do rol taxa
tivo, passando a considerar como crime de lavagem de dinheiro a ocultação 
ou dissimulação de recursos obtidos a partir de qualquer infração penal, 
inclusive as contravenções, abandonando, de vez, a lista restrita de crimes 
prevista na redação original da Lei 9.613/1998. Isso significa que qualquer 
atividade criminosa pode anteceder ao crime de lavagem, bastando apenas 
que resulte no enriquecimento material e que conduza à necessidade de 
ocultar ou dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com a atividade 
delituosa. É dizer: a Lei 9.613/1998, em sua redação original, já previa como 
crime antecedente da lavagem de dinheiro todos aqueles praticados por 
organização criminosa5• 

3 Como refere Fernando Capez (2012, p. 657), trata-se de rol taxativo. Embora possua essa natureza, 
percebe-se que o legislador não ficou adstrito ao crime precedente de tráfico de entorpecentes (cf. 
Convenção de Viena de 1988), nem optou por considerar o crime anterior infração penal. Ele, na 
realidade, elencou taxativamente os crimes precedentes, mas, por outro lado, evitando engessar 
o tipo penai, "abriu uma porta" ao inserir em seu rol os valores, bens ou direitos provenientes de 
"organização criminosa", o que possibilitou abarcar uma gama de crimes praticados por tais orga· 
nizações e que não se encontram nesse rol legal. 

4 C f. Nelson Jobim (2000, p. 14), o Brasil tinha a opção de tipificar como ilícito os dinheiros oriundos, 
primeiro, dos crimes do narcotráfico, exclusivamente, o que corresponde àquilo que se chama de 
legislação de primeira geração. Ou seja, primeiro se tipificou como crimes de lavagem somente 
de dinheiro decorrente do narcotráfico, que correspondem à Convenção de Viena de 1988 e aos 
primeiros momentos da tipificação do crime de lavagem de dinheiro. Subsequentemente, tendo 
em vista o know how e os resultados dos narcotraficantes nesse tipo de atividade, outros cri mino· 
sos passaram também a se utilizar das técnicas explicitadas pelos narcotraficantes para oculta· 
ção desses valores. É aí que surgiu aquilo que chamamos de uma "legislação de segunda geração", 
em que não só o dinheiro oriundo do narcotráfico conduz à lavagem de dinheiro, mas também o 
oriundo de outros crimes mais graves. O terceiro tipo de legislação que conhecemos no mundo 
é a que estabelece como lavagem de dinheiro o oriundo de qualquer tipo de crime que se tenha 
que produzir. No Brasil, surgia essa opção. Ou caminhávamos para a primeira geração, ou seja, s{t 
tipificaríamos como crime de lavagem se oriundo do narcontráfico; para a segunda geração, crime 
de lavagem seria oriundo do narcotráfico e de outros crimes graves; ou optaríamos pela terceira 
geração, a de que todo dinheiro oriundo de crimes estaria sujeito ao tipo de lavagem de dinheiro. 

5 Em sentido semelhante, Fausto de Sanctis (2007, p. 60), ao afirmar que o legislador brasileiro, 
ao considerar como antecedente qualquer fato decorrente de organização criminosa, de certa 
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O fim da lista de infrações vem recebendo críticas de setores de ad
vocacia criminal, fundadas no argumento de que a lei passa a permitir uma 
interpretação subjetiva e discricionária, da feita em que autoriza o entendi
mento de que qualquer conduta seja enquadrada no tipo penal da lavagem 
e que melhor seria mesmo o rol taxativo. 

Não se pode endossar este posicionamento porquanto a supressão 
do rol de crimes antecedentes continuará a exigir a prática de crime ou de 
contravenção que gere bens direitos e valores que venham a ser converti
dos em dinheiro limpo e, assim, integrados à economia ou ao patrimônio 
do agente, ou de terceiro. Longe de permitir interpretação subjetiva e arbi
trária, configura uma forma mais eficaz de combate à lavagem de dinheiro, 
embora corresponda a um sistema, aí sim, menos favorável ao investigado, 
mas que se aproxima, inequivocamente, de um novo e moderno modelo de 
política criminal. 

A eliminação do rol, destaca Sérgio Moro (2010, p. 36), apresenta 
vantagens e desvantagens. Por um lado, facilita a criminalização e a perse
cução penal de lavadores profissionais, ou seja, de pessoas que se dedicam 
profissionalmente à lavagem de dinheiro. Por outro lado, a eliminação do rol 
gera certo risco de vulgarização do crime de lavagem, o que pode ter duas 
consequências negativas. A primeira, um apenamento por crime de lavagem 
superior à sanção prevista para o crime antecedente, o que é, de certa forma, 
incoerente. A segunda é impedir que os recursos disponíveis à prevenção e 
à persecução penal sejam focados na criminalidade mais grave. 

Trata-se de crime pluriofensivo, visto que tutela bens jurídicos de 
naturezas diversas. Tigre Maia (2007, p. 58-62) elenca, com absoluta preci
são, os bens jurídicos protegidos pela lavagem. São eles: a) a saúde pública 
(inc. I); b) a segurança nacional (inc. li e lll); c) a Administração Pública 
(inc. lll, primeira parte, e V); d) o sistema financeiro nacional (inc. VI); e) o 
patrimônio, a liberdade individual, a integridade física e a vida (inc. IV); e f) 
a paz pública (inc. VII). ' 

Conforme observa Marco Antonio Barros (2012, p. 43), o delito de 
lavagem corresponde a uma conduta criminosa adicional, que se caracteriza 
mediante nova ação dolosa, distinta daquela que é própria do exaurimento de 
crime do qual provém o capital sujo. É considerada infração penal autônoma. 

forma deu flexibilidade ao intérprete para abarcar outros delitos como antecedentes do crime de 
lavagem de valores. 
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2 Criminalidade organizada no mundo contemporâneo 

O crime organizado não é fenômeno novo. Desde há muito, as so
ciedades humanas se veem às voltas com este tipo de criminalidade, que 
sempre deixou um rastro de miséria, violência e corrupção. A diferença é 
que hoje constitui séria ameaça aos Estados, que se acham muitas vezes 
impotentes para combater este tipo de crime e seus perversos e deletérios 
efeitos. Está invariavelmente associado a uma enorme cadeia de crimes, que 
vão do tráfico de drogas, de armas, de órgãos, de seres humanos, de animais 
silvestres, de bens arqueológicos, à prostituição,aos jogos de azar, ao tra
balho escravo, terrorismo, aos grupos de extermínio, com impactos sociais, 
políticos e econômicos profundos, interferindo sobremaneira na atuação do 
Estado, enfraquecendo-o e pondo em risco a própria democracia, na medida 
em que restringe direitos e garantias individuais6• Produz lucros gigantescos, 
muitas vezes maiores que o Produto Interno Bruto (PIB) de vários países. 
Calcula-se que consuma 2% a 5% do PIB mundial. 

A existência do crime organizado, conforme apregoa, em tom enfático, 
Rodrigo Gomes (2008, p. 2-3)', é uma demonstração de um poder paralelo 
não legitimado pelo povo, que ocupa lacunas deixadas pelas deficiências do 
Estado Democrático de Direito e demonstra a falência do modelo estatal de 
repressão à macrocriminalidade. A importância da repressão à macrocri
minalidade organizada decorre da real ameaça que representa ao Estado 

6 Esta questão é dimensionada de modo interessante por Fontelles (2000, p. 152): o que fere mais 
a nós: o "Zé" desdentado, negro, fedorento, encachaçado, que dá vinte facadas e cai ali, ou aquele 
deputado federal que denunciei por desvio de verba, peculato, que recebera uma verba para 
construir um hospital destinado ao combate à mortalidade infantil, numa região deste país em 
que há o maior índice de mortalidade infantil, e desviou-a para fazer uma base de apoio para sua 
reeleição? Quem é mais perigoso? Sempre pergunto isso às pessoas. 

7 Gomes (2008, p. 2-3). A respeito desta dramática realidade, relata, ainda, o mesmo autor, que 
as organizações criminosas em presídio agem a partir de clonagem de telefones e centrais 
telefônicas clandestinas, pombos-correios, praticam extorsão, coordenam greves de fome (greve 
branca), rebeliões de âmbito estadual e nacionaL assalto a bancos e cargas, homicídios de rivais e 
servidores públicos (policiais e agentes penitenciários, principalmente), traficam drogas e armas, 
financiando a guerra do tráfico e de milícias e o crime organizado. Tais grupos organizados têm 
fácil acesso a granadas, fuzis e metralhadoras antiaéreas, ponto 30 e ponto 50 (capazes de derrubar 
helicópteros e perfurar blindagem) de uso militar nacional ou estrangeiro ou foguetes e fuzis de 
fabricação caseira e são responsáveis pela fuga de lideranças criminosas prisionais, mediante 
corrupção, uso de tecnologia, fraudes de alvarás judiciais. Sustenta, com base em dados, que o 
aumento de favelas encontra relação direta com o crescimento da criminalidade e do narcotráfico. 

124 

I jornada de Direito Penal 

Democrático de Direito. Usurpa suas funções e se aproveita das situações 
de caos urbano e político para a instalação do seu poder paralelo. Um poder 
paralelo amparado em surpreendente poder econômico, na deterioração 
do Estado de Direito (nasce e se alimenta dele e das brechas e proteções 
legais), que dissemina a corrupção, intimida, viola leis e pessoas, sem freio, 
concretizando seu império por atos que variam do constrangimento e da 
intimidação até aos atos de extremada violência com assassinatos e tortura. 
Com o Estado enfraquecido e debilitado pelas ações do crime organizado, as 
necessidades da população não são providas, pois deixa de haver resposta 
estatal à demanda social. Todos pagam o preço da atuação do crime orga
nizado: a ineficácia e a neutralização do Estado comprometem a prestação 
dos serviços públicos a quem é de direito - o povo. 

O grande problema desta macrocriminalidade é que suas vítimas não 
estão concretamente ao alcance dos olhos, não é um corpo estirado no chão, 
uma vítima com rosto, mas centenas e milhares de vítimas que estão fora do 
alcance de nossos sentidos e que só aparecem nas frias estatísticas, como 
meros dados, sem cor, sem nome, sem identidade. Gera uma violência que 
não se vê imediatamente, mas que significa a negação de uma vida digna a 
milhares de cidadãos que dependem das políticas públicas sociais voltadas 
à saúde, à educação, à segurança, para simplesmente existirem. 

Reconhece Rodrigo Gomes (2008, p. 16) que temos a criminalidade 
do colarinho branco (white cal/ar crime), que é a criminalidade sem vítima, 
sem sangue, mas pela qual todos pagam, com grande alcance e dano social, 
sempre com o objetivo de vantagem financeira (material direta ou indireta). 
Não vemos o crime (crime invisível), no sentido de que, no instante em que 
é cometido, não há um corpo ou perda material de um bem. Aqui não é a 
violência que é difusa, mas, sim, o público-alvo, pois é um crime que atinge 
toda a coletividade de uma maneira geral: não se trata de crime sem vítima, 
mas crime sem vítima específica. Visualizamos sua presença na lavagem de 
dinheiro, na sonegação fiscal e previdenciária e nos crimes contra o sistema 
financeiro. 

O conceito de crime organizado, na formulação de Sanctis (2009, p. 
8), sempre envolve estrutura complexa e, de certa forma, profissionalizada, 
não se tratando apenas de uma organização bem feita, não sendo somente 
uma organização internacional, mas se caracteriza pela ausência de vítimas 
individuais e por um determinado modus operandi, com divisão de tarefas, 
utilização de métodos sofisticados, existência, por vezes, de simbiose com 
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o poder público, além de alto poder de intimidação, forjando um clima de 
medo, fazendo constante apelo à intimidação e à violência, salientando que 
quase sempre envolve corrupção da legislatura, da magistratura, do Minis
tério Público, da Polícia, ou seja, causa paralisação da atividade estatal de 
combate à criminalidade. 

Abordando esta problemática, mas já dentro de uma perspectiva 
global, Roberto Saviano (2012) 8 adverte, em tom peremptório, que as or
ganizações criminosas têm em mãos uma liquidez enorme proveniente do 
narcotráfico e, num momento em que isso é exatamente o que falta, fica fácil 
de entender qual é o vulto de seu poder de aquisição. Para ele, se as organi
zações não são diretamente responsáveis pela crise econômica, é certo que 
agora elas estão entre os principais atores e, quando houvermos saído da 
crise, as economias nacionais de muitos países, entre os quais a Grécia e a 
Itália, serão economias totalmente infiltradas por capital criminoso. 

3 Conceito de organização criminosa na Convenção de Palermo e 
sua aplicação no contexto da Lei 9.613/1998 

A problemática que surge em derredor da interpretação do inciso 
VII do art. 1 º,da Lei 9.613/1998 decorre da inexistência, no ordenamento 
jurídico nacional, da definição de organização criminosa, dado que a Lei 
9.034, de 03/05/1995, utilizou o termo "organização criminosa", sem de
finir seu conteúdo, perdendo uma grande oportunidade de fazê-lo, o que 
evitaria toda a discussão que se travou a respeito da aplicabilidade desta 
norma. Tudo isso poderia ser evitado, tivesse o legislador comprometido 
com o propósito de empreender severo combate ao crime organizado. E a 
polêmica nasce da impossibilidade de se utilizar do conceito de bando ou 
quadrilha, estampado no art. 288 do Código Penal brasileiro para definição 
de organização criminosa. 

Sobre o tema, Rodrigo Gomes (2008, p. 134) faz uma importante 
distinção entre esse crime e a organização criminosa contemplada pela Con
venção de Palerma. Diz ele que a Convenção de Palerma, ao definir "grupo 
criminoso organizado", conceituou-o como o grupo constituído de 3 (três) 
ou mais pessoas "com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves 

8 SAVIANO, Roberto. Folha S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2012. Ligações entre máfia italiana e Brasil: 
Caderno Ilustrada, p. El. É jornalista italiano e autor da obra Gomorra, sobre a máfia napolitana. 
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ou enunciadas na presente Convenção". já o tipo penal do art. 288 do CP 
(quadrilha ou bando), tem composição quantitativa inferior (apenas três 
pessoas) e se caracteriza pelo fato de não se exigir que o propósito seja de 
cometer crimes. Salienta que, nos estritos termos da Convenção de Palerma, 
0 propósito pode ser o de cometer "uma" ou "mais infrações graves" (com 
pena máxima superior ou igual a quatro anos). 

A controvérsia é se seria possível lançar mão do conceito de orga
nização criminosa contido na Convenção das Nações Unidas contra o Cri
me Organizado Transnacional de 2000, promulgada no Brasil pelo Decreto 
5.015, de 12/03/2004, denominada Convenção de Palermo9, ou se haveria 
a necessidade de uma definição pela lei brasileira. 

É consagrada pelo direito constitucional a regra da integração ao 
direito interno de normas e princípios gerais contemplados em tratados e 
convenções dos quais o Brasil seja signatário, bastando para isso que se dê a 
aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, do acordo 
internacional, sua ratificação, pelo chefe de Estado, mediante depósito do 
respectivo instrumento, bem como a promulgação de tais convenções; pelo 
presidente da República, mediante decreto e posterior publicação. O pacto 
internacional ganhará a força da vigência e eficácia, visto que devidamente 
incorporado ao ordenamento jurídico nacional, como legislação infracons
titucional, gerando para os Estados signatários a obrigação de o cumprirem 
fielmente e conferir-lhes plena força normativa. Os tratados e convenções 
sobre direitos humanos é que adquirem status de norma constitucional, 
observado o i ter prescrito no art. 5º, § 3º, da CF. 

Todos esses passos foram seguidos no que diz respeito à Convenção 
de Palerma. O Brasil a subscreveu em 12/12/2000 e depositou seu instru
mento de ratificação em 29/01/2004, de modo que não há como deixar de 

9 A Convenção de Palerma, celebrada na cidade de Palerma, na Itália, contém os postulados e as 
diretrizes fundamentais que devem ser observadas quando da elaboração de leis de prevenção e 
repressão ao crime organizado, aplicando-se também a outros crimes que venham a ser definidos, 
bem como aos crimes previstos nos seus protocolos, tendo sido adotada por 147 países. Possui 
três protocolos adicionais: Protocolo para Prevenir e Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente 
de mulheres e crianças (Decreto 5.017/2004), Protocolo Contra o Contrabando de Pessoas por 
Terra, Mar e Ar (Decreto 5.016/2004) e o Protocolo Contra a Produção Ilícita e o Tráfico de Armas 
de Fogo, suas Partes, Componentes e Munição (Decreto 5.941/2006), sem prejuízo de outros que 
possam vir a ser firmados no âmbito da Convenção. 

127 



Escola de Magistratura Federal da 1 ª Região 

considerá-la como norma interna. Situa-se no mesmo plano hierárquico das 

leis ordinárias. 
A Convenção de Palermo define, em seu art. 2º, organização crimi' 

nosa, empregando a expressão "grupo criminoso organizado", nos seguintes 

termos: 
a) grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tem
po e atuando concertadamente, com o propósito de comete~ uma ou 
mais infrações graves ou enunciadas na presente Convençao, com a 
intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico 
ou outro benefício material. 

Diante disso, ressoa lícito afirmar que, à míngua de definição legal 
de organização criminosa no ordenamento jurídico brasileiro, a referida 
regra convencional supre esta lacuna legislativa, para o efeito de cu.tm:m 

aplicabilidade à disposição do art. 1 º,VII, da Lei 9.613/1998. 
Defende Rodrigo Gomes (2008, p. 135) que a solução parece 

na própria definição de grupo criminoso organizado do art. 2º, a, do~··~"~ .. 
do Decreto 5.015/2004, pois são utilizadas expressões como "existente ··•. 
algum tempo", "atuando", "concertadamente" (de forma combinada), que 
levam a crer que a preexistência da organização criminosa, com unta<lUE~·. 
de desígnios, estabilidade, hierarquia e objetivo de vantagem material ou 
financeira, direta ou indiretamente, deve visar ao cometimento de 
sérios ou graves ou os enunciados na convenção (corrupção, lavagem de 
nheiro, obstrução de justiça e participação em grupo criminoso · 

Note-se que não se está aqui a sustentar que tratado inl:ernacicm<tl 
possa criar tipo penal, mas, sim, a possibilidade de se empregar um co1nceito 
da convenção para conferir eficácia a uma norma legal, retirando-a do 

de morbidez. 
Interessa trazer ao lume as palavras do então ministro da justiça, 

participou da elaboração do projeto de lei, que deu origem à Lei 9.613/1 
que indica a razão pela qual optou-se, na ocasião, por não elaborar uma 
finição de organização criminosa. Diz ele: agora, alguns delitos- e !1T<mdle 
parte deles - são antecedentes da lavagem de dinheiro, tendo em 
a sua característica nada obstante, independentemente de quem o 
praticado. Daí ficamos no meio do caminho. Alguns juristas e ac<JdÊ'mi.cos 
traçaram muitas críticas sobre a circunstância de termos colocado no 
da lei brasileira "organização criminosa", tout court, sem defim-la; e o fizem.o: 
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com absoluta consciência; resolvemos não definir a expressão "organização 
criminosa" para deixar que a jurisprudência e a prática no exercício e na 
aplicação da lei pudessem produzir um conceito que viesse a abranger e a 
estabelecer o universo pessoal de aplicação dessa regra. A tentativa defini
tória prévia, ou seja, a tentativa quase de cultura tomista, de percepção de 
essência de coisas não se ajusta a esse tipo de situação; todos os conceitos 
são a posteriori. Há a necessidade da prática e das condutas objetivas para se 
extrair um conceito geral. Agora, ao pretender estabelecer conceitos gerais 
antes da experiência concretizada, teríamos o risco de deixar de fora um 
número sério de condutas que são a grande experiência do mundo. Toda 
vez que se produz uma legislação de combate a uma criminalidade, cuja 
prática não é do crime comum, mas sim da organização criminosa, há uma 
longa assessoria a esses personagens que viabiliza as condutas de fugir aos 
tipos legais. Daí por que era necessário trabalharmos com conceitos abertos. 
Dito isso, a opção brasileira, repito, foi a de ficarmos, primeiro, na segunda 
geração e, tendo em vista a autoria do crime, em terceira geração (JOBIM, 
2000, p. 13-20). 

Tanto posto, cabe asseverar que a conceituação de organização crimi
nosa não deve ser cerrada, mas aberta mesmo, utilizando, como foi feito pela 
Convenção de Palerma, de conceitos indeterminados de modo a extremá-la 
do crime de quadrilha ou bando, de que já se falou 10• 

Doutrinariamente são apontadas algumas características tidas por 
fundamentais da organização criminosa, como pluralidade de agentes, esta
bilidade ou permanência, lucro mediante práticas criminosas e organização 
e outras acidentais: hierarquia, divisão de trabalho, conexão com o Estado, 
violência, exploração de mercados ilícitos, monopólio ou cartel, controle 
territorial, transnacionalidade, embaraço do curso processual e tecnologia. 

Rodrigo Gomes (2008, p.19-20), apoiado na Convenção de Palerma, 
aponta como elementos essenciais do conceito de crime organizado interna
cional, os seguintes: I- associação ilícita de 3 (três) ou mais pessoa~; 11- atu
ação de forma concertada (combinada); lll- preexistente; IV- cometimento 

10 
Tigre Maia (2007, p. 78) destoa deste pensar. Para ele, a Lei Federal9.034/1995 efetivamente con
ceituou organização criminosa, não tendo sido criado qualquer requisito adicional dependente 
de integração hermenêutica pelos operadores do direito para determinar-se a presença de uma 
organização criminosa: bastará - tão somente - a presença dos requisitos tradicionalmente 
exigíveis para o crime descrito no art. 288 do Código Penal, desde que associados à efetiva prática 
de pelo menos um crime. 
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de infrações sérias ou graves (pena máxima de privação de liberdade maior 
ou igual a quatro anos) ou de infrações arroladas especificamente na Con
venção (corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça, participação 
em grupo criminoso organizado); V- objetivo de vantagem financeira ou 
material; VI -potencial ofensivo da organização criminosa e VII- transna
cionalidade. Sustenta, outrossim, que, do ponto de vista da Lei 9.034/1995, o 
alcance transnacional é dispensável para configurar a manifestação do 
organizado, bastando a presença dos demais elementos, pouco importando 
que o planejamento, a execução e a produção do resultado se restrinjam ao 
território brasileiro. 

Na verdade, a lei de combate ao crime organizado- Lei 9.034/1995 
-não forneceu o conceito de organização criminosa, o que somente veio 
ser feito, como já assinalado, pela Convenção de Palerma. 

Assim sendo, nenhuma razão deve existir para não se utilizar o 
ceito de organização criminosa, que integra a aludida convenção. Rechaç;u·,: 
como fez o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 96007 /SP11; 

conceito ali expresso para considerar atípica a conduta dos pacientes
vagem de dinheiro e ocultação de bens por meio de organização cnmrn.m;a 
(Lei 9.613/1998, art.1º, VII), com apoio no entendimento de que a leg;ish1ção 
brasileira não contemplaria o tipo organização criminosa-, é in:sw;tentível 
porque parte de manifesto equívoco, consistente em imaginar que a aolic<!cão 
da mesma convenção ao caso significaria violação ao art. 5º, XXXIX, da 
Magna, que prescreve não existir crime sem lei anterior que o defina, 
pena sem prévia cominação legal. 

Imperioso assentar que a aludida convenção não criou, in casu, 
tipo penal, apenas estabeleceu o conceito de organização criminosa. 
definiu o crime de participação em organização criminosa, cuja · 

11 Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do STJ que denegara idêntica medida 
considerar que a denúncia apresentada contra os pacientes descreveria a existência de 
zação criminosa que se valeria da estrutura de entidade religiosa e de empresa vinculadas 
arrecadar vultosos valores, ludibriando fiéis mediante fraudes, desviando · 
para finalidades ligadas à Igreja, da qual eles seriam dirigentes, em proveito próprio e de 
ros. A impetração sustenta a atipicidade da conduta imputada aos pacientes - lavagem de 
nheiro e ocultação de bens, por meio de organização criminosa (Lei 9.613/1998, art. 12, VII)
argumento de que a legislação brasileira não contempla o tipo "organização criminosa". 
em consequência, o trancamento da ação penal. O min. Marco Aurélio, relator, deferiu o writ 
trancar a ação penal. HC 96007/SP, rei. min. Marco Aurélio, 10/11/2009. (Informativo n. 567, 
a 13 de novembro de 2009). 
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importa assinalar, é exigida pela Convenção. Ao subscrevê-la, o Brasil assu
miu o compromisso de criminalizar tal conduta, ex vi do seu art. 5º 0 que 
até agora, não foi feito. ' ' 

A partir, portanto, do conceito de organização criminosa, trazido 
pela Convenção de Palerma, é que se aplica o art 1º, VII, da Lei 9.613, que 
se encontrava assim redigido: 

Art. 1 º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização disposi
ção, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou val~res pro
venientes, direta ou indiretamente, de crime: 
[ ... ] 
VII- praticado por organização criminosa. 

Da leitura desta disposição legal, tem-se que todo crime praticado 
por organização criminosa - sujeito ativo do crime - pode configurar 
antecedente ~o crime de lavagem de dinheiro. E a definição desta, como já 
sustentado, )a consta do texto da convenção, que, no particular, preencheu 
o vazio l:'gislativo até então existente. É, assim, equivocado supor que a 
Convenç~o de Palerma tenha criado novo tipo penal, da participação em 
grupo cn~moso, o que, como cediço, somente pode ser criado por lei. o 
que fez fm diZer que qualquer crime praticado por organização criminosa 
pode vir a configurar como crime antecedente da lavagem de dinheiro". 
Conquanto ainda não haja o tipo penal, é certo que já se tem o conceito legal 
de organização criminosa. 

Nessa linha posicionou-se Tigre Maia (2007, p. 70) que, ao comentar 
o inciso VII do art.1º da Lei 9.613/1998, asseverou que o legislador brasileiro 
adotou, no caso, uma categoria relacionada não ao ilícito criminoso propria
mente, mas ao sujeito ativo deste (organização criminosa), resultando que, a 
ngor, potenctalmente qualquer crime pode ser considerado como anteceden-

12 Fôp~el, Luz .(~~11, p. 59·60), em inteiro descompasso com o entendimento ora assen;ado, profes· 
sa a .'mpossJbiildade da configuração da lavagem de capitais que tem por antecedente 

0 
"crime" 

~r~t1:ado por organização criminosa. Para o autor, não há previsão normativa -tampouco de· 
flmç~o- para o crime de organização criminosa. Portanto, é forçoso reconhecer a atipicidade 
do ~nm: de ~a~agem de dinheiro que tem por antecedente crime inexistente praticado por or· 
gamza.çao cnmmosa. Ou seja, não se pode cometer lavagem de dinheiro pela impossibilidade de 
co~eti~ento de associação em organização criminosa. É o caso, no seu dizer, de impropriedade 
legislativa e somente se tornará aplicável esta legislação no caso de tipificação e definição da 
conduta de associação em organização criminosa; do contrário, deve-se considerar o inciso VII 
art. 12

, da Lei 9.613/1998 como letra morta. ' 
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te da "lavagem" de dinheiro no Brasil. É enfático, ao tratar da causa especial 
de aumento de pena, prevista no art. 4º, § 1º, da Lei 9.613/1998, em dizer 
que não existe um tipo penal de organização criminosa, mas simplesmente 
um conceito jurídico- penal que reverbera processualmente (MAIA, 2007, 
p. 104). 

A reforçar este entendimento, insta consignar que o Conselho da 
justiça Federal, acolhendo a conceituação da Convenção de Pai ermo, editou 
a Resolução 517/2006, por meio da qual autoriza os tribunais regionais 
federais, nas suas respectivas jurisdições, a especializar varas federais cri
minais com competência exclusiva ou concorrente para processar e julgar 
os crimes contra o sistema financeiro nacional e os de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores, bem como os crimes praticados por organiza
ções criminosas, independentemente do caráter transnacional ou não das 
infrações. Posteriormente, o próprio Conselho Nacional de justiça editou a 
Recomendação 3, de 30/05/2006, por meio da qual recomenda aos tribu
nais regionais federais e aos tribunais de justiça dos Estados a criação de 
varas criminais especializadas para processar e julgar delitos praticados por 
organizações criminosas, chancelando, assim, expressamente, o conceito de 
crime organizado estabelecido pela Convenção de Palerma. 

De ser lembrado, ainda, que a Lei Complementar 105/2001, que dis
põe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, autoriza, em seu 
art. 1 º, § 4º, a quebra de sigilo, especialmente, nos crimes IX- praticado por 
organização criminosa. Isso bem demonstra a internalização do dispositivo 
convencional que cuidou de definir organização criminosa, o que se faz ple
namente possível em virtude da ausência do caráter penal-incriminador da 
referida disposição. 

A decisão do STF, a outro tanto, ignora o fenômeno transnacional 
do crime organizado e a necessidade de conferir-lhe um tratamento penal 
mais rigoroso em face de seu potencial ameaçador ao Estado Democrático 
de Direito e aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. 

Conforme observa Gustavo Senna Miranda (2008, p. 473), citando 
Isabel Oneto, deve ser repudiada uma postura que importe na radicaliza
ção dos direitos fundamentais, que pode vir a conduzir à eliminação de sua 
dimensão objetiva, o que poderia acarretar na "paralisação da eficácia da 
administração da justiça", entendida esta como uma imposição ao Estado de 
Direito, esclarecendo que o princípio do Estado de Direito não exige apenas 
a garantia de defesa de direitos e liberdades contra o Estado: exige também 

132 

I Jornada de Direito Penal 

a defesa deles contra quaisquer poderes sociais de fato. Ainda na visão da 
autora, uma compreensão dos direitos fundamentais totalmente subjetivada 
acabaria por, no estado atual da criminalidade organizada, provocar uma 
progressiva restrição dos direitos fundamentais e, no limite, a sua supres
são, perante um Estado ineficaz, sem instrumentos de defesa perante essas 
agressões. 

Posição diferente é a adotada por Marco Antonio de Barros (2012, p. 
140-141), que, conquanto admita que toda e qualquer infração penal prati
cada por organização criminosa,que represente um acréscimo ao patrimônio 
dos seus componentes e que seja objeto de operação ou transação utilizada 
para ocultar ou dissimular a origem ilícita, configuraria o crime de lavagem, 
restringe sua aplicação apenas ao caso de crime de lavagem transnacional 
e desde que o crime antecedente, imputado à organização criminosa, seja 
equivalente a infração grave. 

A adoção deste entendimento equivaleria a se condicionar a perse
cução penal ao extravasamento das fronteiras do Estado brasileiro, como se 
os bens juridicamente tutelados pela lei nacional valessem menos do que o 
crime que atinge a economia de mais de uma nação. Por esta razão não se 
pode concordar com o argumento. Ou se aceita a definição convencional de 
organização criminosa, ou se a rejeita integralmente. 

4 Crime organizado e lavagem de dinheiro 

É deveras estreita a relação existente entre crime organizado e lava
gem de dinheiro, podendo-se mesmo dizer que esta constitui um dos prin
cipais, senão o principal sustentáculo da organização criminosa. Nenhu
ma delas sobrevive sem lançar mão da lavagem de capitais, de modo que o 
combate à lavagem de dinheiro é, induvidosamente, uma das medidas mais 
eficientes contra o crime organizado13• 

Rodrigo Gomes (2008, p. 6) põe a claro a profunda conexão que há 
entre a lavagem de dinheiro e o crime organizado, ao dizer que este se ali
menta com a sonegação fiscal (arts. 1º e 2º da Lei 8.137 /1990), lavagem 
de dinheiro (branqueamento), corrupção de funcionários públicos, jogos 

13 Comunga deste mesmo pensar Antonio Sérgio Pitombo (2003, p.l), para quem o crime organi~ 
zado e lavagem de dinheiro mostram-se temas tão interligados que parece impossível escrever 
sobre um sem analisar o outro. 
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ilícitos e tráfico de drogas e armas. O dinheiro lavado (money laundry) por 
ano no mundo atinge um quarto da economia do planeta, algo em torno de 
R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões por ano, o que é favorecido pela recente abertura 
econômica do país e a relativa estabilidade da moeda nacional, advinda do 
Plano Real, havendo estimativas mais recentes de que a lavagem de dinheiro 
por bancos norte-americanos possa chegar a US$ 500 bilhões. Salienta-se 
que a lavagem de dinheiro envolva entre 2% a 5% do PIB mundial, acres
centando que a sonegação fiscal, embora não prevista, ainda, como um dos 
crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, associada à corrupção na Ad
ministração Pública, são, sem dúvida, dois grandes pilares de sustentação 
do crime organizado. 

Na expansão das organizações criminosas, refere o mesmo autor, 
encontra lugar certo a lavagem de dinheiro, seja para esconder o lucro pro
veniente das infrações penais, seja para reintegrá-lo, com aparência de lícito, 
a algum sistema produtivo empresarial. Vale-se das palavras do ministro 
Gilson Dipp, no ponto em que este afirma que a lavagem de dinheiro é a es
pinha dorsal do crime organizado e a maioria dos recursos das organizações 
criminosas vem da corrupção (GOMES, 2008, p. 102). 

Nesta métrica, colaciona-se a abordagem de Tigre Maia (2007, p. 
23), segundo a qual as profundas mudanças ocorridas nas técnicas de apro
veitamento dos produtos do crime ("lavagem" de dinheiro), para além de 
assegurarem a própria reprodução e tornarem possível a ampliação e a 
perpetuação das atividades criminais, resultaram na presença massiva de 
capitais ilícitos no sistema financeiro e na economia nacionais, produzindo 
um elevadíssimo ônus adicional para toda a comunidade, visível em sequelas 
deletérias, tais como: a) a erosão da legitimidade dos mecanismos tradicio
nais de representação democrática e da credibilidade dos representantes po
pulares; b) a desmoralização da Administração Pública, com a corrupção de 
seus servidores, reforçando no imaginário social a liderança dos fora-da-lei 
e o descrédito do aparelho de Estado; c) a impunidade dos criminosos pode
rosos, desagregadora de valores e geradora de descrença no sistema judicial; 
d) a sonegação fiscal, retirando vultosos recursos tributários necessários à 
implementação de políticas públicas, e, desta maneira, de forma indireta, 
contribuindo no incremento das desigualdades sociais; e) a possibilidade 
de desestruturação da economia nacional, sobretudo em países do Terceiro 
Mundo e f) a crise no sistema financeiro, quando por sua volatilidade esses 
ativos abandonam inopinadamente o país, na busca de maiores lucros ou por 
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receio de medidas repressivas, desestabilizando o sistema e deixando atrás 
de si um rastro de quebras, desemprego e perdas de poupanças populares. 

A lavagem de dinheiro é, assim, essencial ao crime organizado, pois 

0 oxigena e permite a continuidade delitiva. Há sempre necessidade de la
var o produto da organização criminosa, que deve ser mascarado por uma 
atividade comercial lícita, e as formas mais comuns de lavagem de dinheiro 
no Brasil são: compra e venda de imóveis por valores simulados; registro 
de bens em nome de laranjas; internação de dinheiro ilegal, proveniente do 
exterior, através de fundos que aplicam em empresas legalmente constituídas; 
compra de bilhete premiado em loterias; etc. 

Cuidando-se de crime que visa ao lucro, pretende o criminoso tirar 
proveito dos valores acumulados, mas precisa fazê-lo sem demonstrar sinais 
exteriores de riqueza que provocarão desconfiança sobre sua origem. O di
nheiro em espécie é difícil de ser guardado e manuseado, apresenta grande 
risco de furto ou roubo, além de chamar atenção em negócios de alto valor, 
daí surgindo a necessidade da "lavagem". Esses motivos levam o criminoso a 
tentar desvincular o proveito obtido com o crime de sua origem criminosa e 
a dar-lhe aparência de ganho ilícito, ou seja, lavando o dinheiro (BAL TAZAR 
JUNIOR, 2007, p. 18-19)14• 

Destarte, consoante observa Marco Antonio de Barros (2012, p. 149), 
a lavagem de capitais integra-se ao processo difuso e oculto de múltiplas 
atividades ilícitas praticadas por organizações criminosas. O mecanismo 
de lavagem, no seu dizer, é extremamente útil para a criminalidade orga
nizada e lhe proporciona uma magnitude impressionante, capaz de causar 
sérios abalos às estruturas políticas, socioeconômicas e ao próprio Estado 
de Democrático de Direito. O dinheiro sujo de organizações criminosas, ao 
que esclarece, está sendo canalizado para diversos estabelecimentos co
merciais e pode ser sentido em áreas de lazer e de entretenimento, como 
postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, academias de ginásticas, casas 
de show, "escolas de samba", clubes de futebol, igrejas, bingos, cassinos, etc., 
misturando-se facilmente com o capital lícito. 

14 BALTAZAR JÚNIOR (2007, p. 18-19). Na sequência, o mesmo autor aponta, em fatores que, a seu 
ver, dificultam a persecução penal da lavagem de dinheiro: a) desconhecimento da legislação; b) 
falta de integração dos órgãos de persecução penal;c) inexistência de uma vítima identificável; d) 
internacionalização do delito e dificuldades de cooperação internacional; e) utilização de paraí
sos fiscais; f) sigilo bancário e profissional. 
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Não se pode ter dúvida, repise-se, de que a persecução penal em tor
no do crime de lavagem de dinheiro constitui uma das principais formas de 
combater o crime organizado, que somente se robustece se tiver condições 
de se autocustear, de se bancar, deste modo, faz-se urgente interromper este 
circuito, impedindo que a organização criminosa possa utilizar os resultados 
que as atividades criminosas propiciam. 

É a lavagem, sem dúvida, o oxigênio que alimenta o crime organizado 
(COSTA, 2007, p. 132). 

5 Necessidade de uma nova política criminal para enfrentamento 
do crime organizado 

A portentosa influência das organizações criminosas na economia das 
nações e que aponta para um franco desenvolvimento, desafia uma postura 
mais firme por parte dos Estados no que diz respeito à repressão a crimes 
que representam verdadeira ameaça à sociedade na medida em que debilitam 
as instituições e o próprio Estado de Direito, o que pode ser feito garantindo 
os direitos individuais, sopesando-os quando em confronto com os direitos 
da coletividade como um todo. 

Não há de se negar que muitos passos já foram dados no combate à 
criminalidade organizada, como a criação de alguns instrumentos ou técnicas 
de investigação e repressão. Entre as técnicas, podem ser citadas, à guisa de 
exemplos: a) decretação de medidas assecuratórias de bens, direitos ou valo
res do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas 
(art. 4º da Lei 9.613/1998, com a redação alterada pela Lei 12.683/2012 ); b) 
alienação antecipada dos bens (art. 4º, § 1º); c) ação controlada (art. 2º, li, da 
Lei 9.034/1995); d) acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancá
rias, financeiras e eleitorais (art. 2º, Ill); e) captação e interceptação ambien
tal de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos (art. 2º, IV, incluído pela 
Lei 10.217 /2001); f) infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em 
tarefas de investigação (art. 4º, V, também incluído pela Lei 10.217 /2001); 
g) delação premiada (art. 6º). Não se pode deixar de aludir, ainda, ao Regime 
Disciplinar Diferenciado (RDD), instituído pela Lei 10.792/2003, bem como 
a "Lei de Proteção à Testemunha", Lei 9.807/1999, que constituem impor
tantes ferramentas de combate à moderna criminalidade. 

Faz-se necessário avançar, visto que há muito a ser feito para contro
lar e combater o crime organizado, que mina o Estado a partir de suas en-
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tranhas, pelo seu alto poder destrutivo, por sua inquestionável força política 
e sua absoluta falta de compromisso com o ideário do Estado Democrático 
de Direito. 

Como já salientado, o fenômeno da criminalidade organizada não é 
novo; novas são as suas formas de atuação, facilitadas enormemente pela 
globalização que integra mercados, principalmente os mercados financeiros, 
e que favorece a circulação de grandes somas de dinheiro resultantes de ati
vidades ilícitas- o dinheiro sujo. Daí a importância do combate efetivo ao 
crime de lavagem de capitais. A tarefa não é nada fácil, principalmente tendo 
em conta a alta mobilidade e liquidez dos ativos financeiros, que migram de 
um país a outro, em tempo real, num apertar de teclas. 

Inegáveis as facilidades que o desenvolvimento tecnológico propicia 
em termos de comunicações, o que torna crime organizado mais sofisticado, 
a exigir um concerto entre as nações para combatê-lo de maneira eficaz. A 
presença do crime organizado pode ser sentida por toda parte: no tráfico de 
entorpecentes, de armas de fogo, de órgãos humanos, de mulheres e crianças; 
nos crimes contra a Administração Pública; nos grupos de extermínio que 
amedrontam populações inteiras, como o que ora acontece no estado de São 
Paulo, em que dezenas de policiais militares e civis estão sendo assassinados 
à queima-roupa nas esquinas e ruas de diversas cidades. 

Não é possível ignorar esta trágica realidade, que deve conduzir a 
uma verdadeira mudança de paradigma, com um redimensionamento dos 
direitos e garantias individuais consagrados na Constituição Federal e nas 
legislações penal e processual penal. Isso não significa renunciar a esses 
direitos e garantias, mas compatibilizá-los com essa nova realidade em que 
vivemos e com essas novas formas de agir dos criminosos profissionais, 
resgatando a crença da coletividade no Estado promotor de direitos sociais. 
Não se deve pensar apenas no direito individual, mas no direito de toda a 
coletividade viver em segurança e poder fruir de outros direitos, como o 
direito à saúde e à educação. 

É de se sobrelevar as oportunas reflexões de Gustavo Senna Miranda 
(2008, p. 468-469), segundo as quais temos um Código Penal e um Código de 
Processo Penal que datam respectivamente de 1940 e 1941, ambos editados 
em outra realidade, em outro contexto histórico. O primeiro diploma privi
legia a tutela de bens jurídicos individuais em detrimento de bens jurídicos 
coletivos, como nos crimes com vítimas determinadas de forma mais rígida 
do que os crimes com vítimas difusas. O segundo diploma ostenta a previsão 
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de recursos e procedimentos anacrônicos, que não mais se justificam em 
um mundo globalizado, na medida em que provocam morosidade da justi
ça criminal, configurando verdadeiras usinas de prescrição e, portanto, de 
impunidade, sendo curioso que muitos doutrinadores critiquem os citados 
diplomas somente sob o prisma dos direitos do réu, olvidando por cuillfll.e[Q 

de suas deficiências, no que diz respeito ao direito das testemunhas, vJr•m,L< 

e, principalmente, da coletividade, que tem, sim, interesse- e também 
to- a um processo penal eficaz, sendo, destarte, parcial e superada a 
de que o processo penal de um Estado que se diz Democrático e de n;,.o;<-n 

tenha como única missão tutelar os direitos e garantias do Jmresng:aaoj, 
réu contra eventuais arbitrariedades do Estado. Defende a necessidade 
adequação do direito penal e do processo penal com essa nova realidade, ' 
sendo fundamental que o direito penal e o processo penal tenham · 
efetividade no enfrentamento da criminalidade moderna. 

Destaca, ainda, o mesmo autor, que a Constituição Federal bn1sileira. 
como a maioria das constituições dos países ocidentais, adota um modelo 
Estado Democrático de Direito que também tutela os direitos 
de segunda e terceira dimensão, o que conduz, modernamente, à necessi,. 
dade de se trabalhar com a concepção de um garantismo social · 
que tutela de igual forma a segurança pública, e que configura um 
fundamental de segunda dimensão, essencial para a garantia da qualidade 
vida da população e, portanto, para a tutela da própria dignidade da pe~;so;a.> 
humana. 

o Estado brasileiro precisa estar à altura deste gigantesco u~><uw, 
na medida em que o desvio ilícito prejudica sobremaneira o cmnprinJertto, 
pelo Estado, de suas metas e programas. 

6 Conclusões 

Através da prática delituosa da lavagem, desvincula-se a va11tage1n 
ilícita de sua origem criminosa, conferindo-lhe aparente licitude. 

o crime organizado não é fenômeno novo. Desde há muito, as 
dades humanas se veem às voltas com este tipo de criminalidade que sennpre 
deixou um rastro de miséria, violência e corrupção. A diferença é que 
constitui séria ameaça aos Estados que se acham muitas vezes 
para combater este tipo de crime e seus perversos e deletérios efeitos. 
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A Convenção de Palermo define, em seu art. 2º, organização crimino
sa, suprindo, assim, lacuna legislativa, para o efeito de conferir aplicabilidade 
à disposição do art. 1 º,VII, da Lei 9.613/1998, de modo que todo crime 
praticado por organização criminosa pode configurar antecedente do crime 
de lavagem de dinheiro. 

É deveras estreita a relação existente entre crime organizado e lava
gem de dinheiro, podendo-se mesmo dizer que esta constitui um dos prin· 
cipais, senão o principal sustentáculo da organização criminosa. Nenhu
ma delas sobrevive sem lançar mão da lavagem de capitais, de modo que o 
combate à lavagem de dinheiro é, induvidosamente, uma das medidas mais 
eficientes contra o crime organizado. 

A portentosa influência das organizações criminosas na economia das 
nações e que apontam para o franco desenvolvimento, desafia uma postura 
mais firme por parte dos Estados no que diz respeito à repressão a crimes 
que representam verdadeira ameaça à sociedade na medida em que debilitam 
as instituições e o próprio Estado de Direito, o que pode ser feito garantindo 
os direitos individuais, sopesando-os quando em confronto com os direitos 
da coletividade como um todo. 

Não é possível ignorar esta trágica realidade que deve conduzir a 
uma verdadeira mudança de paradigma, com um redimensionamento dos 
direitos e garantias individuais consagrados na Constituição Federal e nas 
legislações penal e processual penal. Isso não significa renunciar a esses 
direitos e garantias, mas compatibilizá-los com esse nova realidade em que 
vivemos e com essas novas formas de agir dos criminosos profissionais, 
resgatando a crença da coletividade no Estado promotor de direitos sociais. 
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