
DIREITO PENAL – 3° BIMESTRE 

 

Criminalidade contemporânea 

Introdução 

Nos últimos tempos a humanidade evoluiu muito por conta de descobertas voltada a qualidade de vida, com o 

propósito de facilitar nossa vida em sociedade. Nos últimos 20 anos, tivemos uma evolução similar com a 

tecnologia e a ciência. 

 

A globalização surge com um fenômeno econômico. Algumas caracteristicas: era preciso fortalecer o comércio, 

prestação de serviços entre as nações, no qual estas passaram a se reunir em blocos. Essa reunião pregava 

quase que um livre comércio, livre circulação de mercadorias, com implicâncias tributarias, benefícios, 

priorizando o setor produtivo de cada nação. 

 

De repente surge uma nova situação, o surgimento da moeda como valor da mercadoria. 

 

A globalização facilitou o tráfico de pessoas, de droga, pratica de crimes financeiros. Cabe mencionar que não só 

a globalização mais a tecnologia também ajudou com a facilidade. Com isso crimes tributários e passamos a 

falar em sociedade mundial de risco. 

 

Sociedade de risco: quando falamos nessa expressão, será que antes, então, não existia o risco? Não, na 

verdade ele sempre existiu. A diferença é que hoje são novos riscos, risco que antes, por ex, só existiam em obra 

de ficção. Agora, o risco é potencializado formado por uma criminalidade dita difusa, pois muitas condutas 

atingem pessoas indeterminadas. 

 

Assim, o Direito Penal tem o dever de tutelar os bens jurídicos! 

 

O que são bens jurídicos? 

Os bens jurídicos são instalados nos bens jurídicos constitucionais, aqueles fundamentais, mais importantes. 

Aqueles em que faz a assembleia constituinte. 

 

Qual o critério que pauta o estado democrático de direito? 

Temos algumas gerações: 

 

1. Liberdade: bens individuais, a vida a liberdade em que o Estado tinha o dever de proteger. Acontece que 

o Estado não consegue dar uma proteção efetiva para toda a sociedade. 

 

2. Coletividade: aqui é um segundo momento em que se protege a coletividade. Por um lado, no estado 

social, esse direito surgiu por conta do trabalho, associações e etc, surgindo então como ideais abstrato, por isso 

que no segundo momento o Estado procurou efetivar esses direitos, por meio das normas pragmáticas. 

 

3. Fraternidade: aqui estamos tratando dos direito da humanidade. Por isso que nós colocamos os 

“direitos difusos”, são difusos por conseguimos individualizar, como falar com o grupo que é titular desses 



direitos, que então é a coletividade, o direito é de todos, pouco importante qual a sua nação. Por isso nós temos 

o patrimônio histório, artístico, paisagista, meio ambiente, relação de consumo, entre outros. 

 

Nossa constituição, então, abarcou essas três camadas de direito.  

 

� Só que existe um constitucionalista brasileiro chamado Paulo Bonavides. Ele diz sobre uma 4° dimensão 

de direitos!Diz que é preciso assegurar a Democracia. 

 

E mais diz sobre uma 5° dimensão do direito: Direito à Paz. Na verdade ele disse que é a 3°, mas depois refez 

essa classificou e colocou com a 5° dimensão mesmo. 

 

É daqui que entenderemos o que é possível proteger penalmente.  

 

Afinal, o que ele pode proteger?  

O Direito Penal é a forma mais intensa de intervenção na vida (entre outros direitos). É por isso que o Direito 

Penal é a último instrumento do Estado, por conta da sua forma mais intensa. 

 

 

Como o legislador deve agir ao editar um norma penal incriminadora? 

Primeiro deve verificar se os demais ramos do direito (extrapenais) não são eficientes naquela proteção.  

Ex: se o direito civil protege muito bem o patrimônio, não é necessário colocar também o direito penal como 

proteção. 

 

Devemos seguir um princípio -> Princípio da lesividade 

Depois que foi editada a normal penal incriminadora, o interprete precisa analisar se a conduta é lesiva, ou 

seja, precisa verificar se a conduta lesa ou se colocar em risco determinado bem jurídico de forma concreta (e 

não abstrata). 

 

E se isso não acontecer? -> Princípio da Insignificância 

Caso isso não aconteça o interprete deve aplicar o princípio da insignificância.  

Acontece que o fato é típico, por outra lado (materialmente – tipicidade conglubante) a conduta não é 

materialmente típica considerando que não houve se quer ameaça ao bem jurídico (por mais que praticado) e a 

aplicação da sanção penal, aflora desproporcional e quando falamos nisso, quer dizer que não é necessária, 

nem adequada. 

 

Outro aspecto 

 O direito penal que conhecemos é o direito penal clássico, que protege os bens jurídicos de primeira e 

segunda dimensão e superficialmente de terceira dimensão. Ou seja, são aqueles crimes comuns que estão 

tipificados no CP (vida, patrimônio, honra, propriedade imaterial, liberdade), mas esse novo agir que falávamos 

no começo, novas classificações dos direitos (principalmente nos difusos), faz a dogmática classificar uma nova 

onda de crimes: crimes difusos ou criminalidade difusa! 
 

 



Como o pleito eleitoral, nos crimes eleitorais não conseguimos identificar um grupo que foi atingindo, mas sim 

que a sociedade inteira foi atingida. 

 

É por isso que cresce no mundo a defesa do desenvolvimento de um segundo direito penal. Por isso que 

falamos em Direito Penal Contemporâneo/ Moderno. 

 

Teorias de destaque do direito penal contemporâneo 

 

1. Direito penal do inimigo (Jakobs): as pessoas aderem a parte social (existem regras e as pessoas as 

aceitam). Algumas pessoas recusam a esse pacto dizendo “todas essas regras, eu não vou cumprir, pois esse 

pacto é com terceiros e não comigo e, dessa forma, vou para a vida criminosa”. Aqui é o potencial criminoso, 

pois o principal critério para ver se uma pessoa aceitou ou não é a periculosidade. Ou seja, como recusou, não 

tem direito ao benefício que há no pacto, somente será para aquele que aderiu ao pacto. Agora o sujeito que se 

dedica a personalidade, volta para a criminalidade, deve receber um tratamento diferente.  

 

E quem é essa pessoa? É o inimigo, o opositor do Estado. Por isso chamado de D.P do inimigo, destinado ao 

inimigo. 

 

E quem é o inimigo? É o sujeito com alta periculosidade!  

 

E como identificar?  

Caracteristicas: 

 

(a) Aquele que vive do ócio, desocupado e invadiu. Aquele que se dedica a atividade como tráfico de 

drogas, ou que vive de inúmeros delitos, como furtar, ao mesmo tempo vende uma droga, ameaça pessoas. 

 

(b) Viciados, ébrios, dependentes de drogas, pessoas que representam alta periculosidade. 

 

 

Portanto há diferença entre o D. Penal Clássico e o D. Penal do Inimigo! 

 

� O D. Penal Clássico diz que alguém precisa cometer alguma conduta típica, violar. 

 

� O D.P do inimigo é totalmente preventivo, do fato futuro. Aqui o sujeito pretende detonar uma bomba 

no prédio da prefeitura, ai o D. Penal do Inimigo aplica uma pena para prevenir caso o sujeito detone uma 

bomba. Esse cara recebe a sanção penal (que até existe no Brasil), as chamadas medidas de segurança, que são 

preventivas que ter por objetivo proteger a sociedade de pessoas que são consideradas perigosas. 

 

A intenção aqui é neutralizar o inimigo, o fato criminoso. 

 

O D.P.I pode ser extremado: quando por exemplo esta tendo vários atentados terroristas no país, e aquele cara 

lá tem as caracteristicas do terrorista, desta forma é necessário neutralizar para obter a proteção e não haver o 

atentado. E a forma de neutralizar é a eliminação. Aqui é o modo extremado. 



 

Adota-se como regra a incomunicabilidade do preso, o sujeito fica lá, não sabe a imputação (pois não sabe o que 

cometeu). 

 

 

2. Teoria da expansão do Direito Penal: diz que o direito penal contemporâneo passa por mudanças 

decorrentes da “expansão”!  

 

Temos dois sentidos: 

 

� Primeiro sentido de expansão: é preciso majorar as penas cominadas abstratamente para as infrações 

penais existentes, especialmente as mais graves e aquelas voltadas a condutas econômicas e contra a 

administração pública. 

 

� Segundo sentido de expansão: é preciso criar novos tipos penais incriminadores para tutelar a 

sociedade.  

 

 

Direito Penal Econômico 

O D.P.E diz respeito aos crimes contra a ordem tributária, ordem financeira, ordem econômica e são 

considerados como crimes difusos, ou seja, a criminalidade atinge pessoas indeterminadas, pode até 

determinar naquele caso quem sofrer a lesão, mas todo mundo sofre.  

 

Atingir o mercado econômico, quem conduz uma empresa, multinacional, S.A, por meio de gestão fraudulenta, 

mascarando as balanças, modificando os resultados artificialmente, implica em prejuízo não só para o mercado 

como para a sociedade, econômica. 

 

Os crimes contra a adm publica estão classificados como uma criminalidade contemporânea, pois atinge tanto o 

Estado como a sociedade.  

 

Antonio Carlos da Ponte: a criminalidade difusa exige que o Direito Penal seja a “prima ratio” (a primeira opção 

do estado). Será? 

Se o D. Penal Clássico adota o Direito Penal como a “ultima ratio”, o Antonio esta adotando um novo direito 

penal para que trate da parte difusa – crimes econômicos, crimes ambientais, crimes eleitorais. 

 

Princípios e regramentos constitucionais voltados ao Direito Penal 

Vivemos em uma democracia (art. 1° da CF). Mas o estado democrático de direito se resume ao direito de votar 

e ser votado (participação)? É muito mais que isso, visto que o conceito de cidadão é bem amplo que abrange 

até ao estrangeiro. A nossa democracia não é só representativa, mas também participativa. 

 

Diz que não haverá penas degradantes, pena de morte, exceto o estado de guerra declarada.  

 



E mais temos mais direitos fundamentais (art. 5°, CF), que dizem respeito a integridade física e psíquica do preso 

( e não só do preso- foragido solto). Acontece é que houve uma humanização das penas como do direito penal. 

 

Afinal, é possível adotar e desenvolver (em um estado democrática como o nosso), o direito penal do 

inimigo? 

Antes da resposta, temos: 

 

1. A Lei das Organizações Criminosas: Confere um tratamento diferenciado, para que a autoridade possa 

agir com maior intensidade, de intervenção na vida do inimigo, para averiguar essas situações.  

 

2. A Lei dos Juízes Sem Rosto: quando o juiz presida o processo em que o crime foi praticado por meio de 

organização criminosa, ele pode chamar o colegiado para praticar os atos, a fim, então, de se preservar. 

Inclusive nessa lei, diz um conceito sobre as organizações criminosas. Será que esse conceito da lei, serve para 

fins de conceito do Direito Penal? 

 

3. A Lei de Crimes Hediondos: confere um tratamento rigoroso também. 

 

Temos um sistema diferenciado em algumas infrações penais, recrutadas como mais graves, temos uma 

intervenção mais, bem como penas e consequência mais graves que afinal são agravadas. 

 

Afinal, tem um segundo direito penal no Brasil?   

Ainda que o ordenamento permita uma graduação de intervenção, nunca ultrapassará os limites estabelecidos 

no texto constitucional, limites colocados ao Estado na situação de intervenção e o primeiro deles é pautado na 

dignidade humana!!! Mesmo a criminalidade sendo organizada, cruel, hedionda, não poderá adotar pena de 

morte, cruel ou perpétua. 

 

 

Lei 9.613/98 – Lei de Lavagem de Dinheiro. 

Porque punir a conduta de lavar bens, direito e valores?  

 

Introdução  

A lavagem começou em decorrência das lavagens nas lavanderias para dar uma aparência lícita aos valores e 

coincidentemente essa expressão é usado para algo que é visivelmente sujo, ilícito. Às vezes podemos ouvir 

“branqueamento de capitais”. 

 

Curiosidade: um milhão de dólares em cocaína pesa 20 kg! E um milhão de dólares em notas pesa 110 kg. O 

ideal é que o dinheiro circule, para circular precisa ser mascarado, por isso da lavagem de dinheiro e depois 

retorna como se fosse lícito. Os traficantes compram em loja de carro, patrocinam advogados, bilhetes 

premiados. 

 

 

 

 



23.08.2013 

 

*Foi aprovada a lei 12.850/2013, define organização criminosa para fins penais. Até de 02 de agosto não 

tínhamos um definição para “fins penais”.* 

 

Nova política criminal 

Em 1988 foi editada a convenção contra o tráfico de drogas, conhecida como “Convenção de Viena de 88”. 

 

 Em seu art. 3°, I, “b”, I e II, recomenda-se que as noções tipifiquem, criminalizem as condutas por posteriores ao 

trafico de drogas que tenham o propósito de assegurar o proveito da sanção penal, especialmente por meio do 

disfarce, da dissimulação. Com isso é delineada uma nova política criminal no mundo, a fim de combater a 

lavagem de $$, mas principalmente em razão do tráfico de drogas. 

 

Existe um grupo de apoio e controle de operações financeiras especializado no estudo e no combate da lavagem 

de dinheiro. O grupo é conhecido como GAFI (um organismo não governamental), formado por instituições 

financeiras. 

 

O que esse grupo GAFI faz? 

Edita recomendações para que as nações não só tipifiquem as condutas de lavagem de dinheiro, mas que 

também aperfeiçoem a legislação e os mecanismos de controle. Logo, se identifica na década de 80 o 

desenvolvimento de uma nova política criminal. 

 

O que vem a ser o crime de lavagem de dinheiro? 

Sabemos que todo crime pressupõem a prática de uma conduta. Quando falamos em conduta falamos em ação 

ou omissão (comissiva ou omissiva).  

 

Trata-se da conduta que transforma (o que?) bens, direitos e valores que possuem natureza ilícita, 

decorrentes de qualquer infração penal, (em o que?) em coisas “aparentemente” lícitas (como?) por meio de 

ocultação ou dissimulação. 

 

Ocultar -> esconder. 

Dissimular -> disfarçar. 

 

 

Fases ou etapas 

A doutrina divide em três partes: 

 

1. Inserção/ colocação: a primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico, 

injetado em algum lugar. Objetivando ocultar sua origem, o criminoso procura movimentar o dinheiro em países 

com regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro liberal. A colocação se efetua por 

meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Para dificultar a identificação da 

procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas e cada vez mais dinâmicas (tudo para 

realizar um atividade que não levante suspeitas), tais como o fracionamento dos valores que transitam pelo 



sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em 

espécie. 

 

2. Ocultação/ dissimulação: a segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil 

dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de 

investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, 

transferindo os ativos para contas anônimas – preferencialmente, em países amparados por lei de sigilo 

bancário – ou realizando depósitos em contas "fantasmas" 

 

3. Reciclagem: resultado. Quando consegue resgatar o dinheiro que circulado, que foi ocultado ou 

dissimulado.  Nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As 

organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades – podendo tais 

sociedades prestar serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro 

ilegal. 

 

Natureza jurídica 

Trata-se se um crime autônomo? Um crime independente do crime antecedente? 

Colocamos no conceito que são bens, direitos e valores que decorrem de qualquer infração penal, por isso 

existe uma correlação com o crime antecedente. 

 

BUT, abrindo a lei no art. 2°, II: 

§ 2o  Incorre, ainda, na mesma pena quem:  

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;  

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 

secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 

 

Formação de jurisprudência 

STF – HC 94.958/SP, 2° Turma, Relator Joaquim Barbosa, Julgamento 09 de dez de 2008. 

STJ – HC 207.936/MG, 5º Turma, Relator Jorge Mussi, Julgamento 27 de mar de 2012. 

Formou-se uma jurisprudência na questão dos crimes independentes e autônomos! E tanto o início da 

persecução penal, como seu desenvolvimento e até eventual condenação por lavagem de dinheiro, independem 

de uma sentença penal condenatória definitiva quanto a existência da infração penal antecedente. 

 

Temos um desdobramento... 

Tínhamos até a edição de da Lei 12.683/12, um rol restrito de crimes que permitiam a punição pela subsequente 

lavagem de dinheiro. Então somente crimes graves permitiam a apuração e processamento pelo crime de 

lavagem de dinheiro. Acontece que essa lei atendeu uma das recomendações do GAFI para ampliar o rol de 

crimes antecedentes ao permitir a referida persecução penal decorrente de qualquer infração penal. 

 

E como é hoje?  

A partir do dia 9 de julho de 2012 qualquer infração penal antecedente pode embasar o incide uma persecução 

penal para o crime de lavagem de dinheiro. 

 



O que é Infração penal? 

São os crime e contravenções penais. Então antes era somente alguns crimes e outros.  

E hoje? É qualquer infração penal! Poxa, mais isso é um ganho! Será?  

Temos, por ex, o jogo do bicho, e os bicheiros não respondiam por lavagem de dinheiro até 9 de julho, agora 

respondem, inclusive com a contravenção penal do jogo de azar. 

 

Então qual o risco?  

A banalização da persecução penal da lavagem de dinheiro!! 

 

Foi tema de protesto do editorial do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O que significa essa banalização? 

Podemos observar que mundialmente se propõem a punição da lavagem para prevenir crimes graves, para 

reduzir e até controlar os traficantes.  

 

Bens jurídicos tutelados 

1. Pacífico -> o bem jurídico é o mesmo que do crime antecedente, pois se trata de uma continuação, 

embora autônoma, deste e por isso tem o propósito de combater e prevenir. 

 

Vincula o delito de lavagem de dinheiro com o delito antecedente, aproximando as infrações penais. O Prof. 

discorda dele. 

 

2. Prado -> o bem jurídico tutelado é a Ordem jurídica e financeira. O sujeito coloca bens, direito e valores 

no mercado e terceiros acreditam na licitude daquelas coisas e em decorrência dessa conduta podem sofrer 

severos prejuízos, inclusive um número indeterminado de pessoas podem suportar as consequências dessa 

infração. 

 

3. Pierpaolo Cruz Bottini -> o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça. Como o propósito da 

criminalização da lavagem do dinheiro é impedir a utilização dos proventos antecedentes, afronta-se a 

administração da justiça. Justifica isso pautado em uma infração penal considera “irmã” da lavagem, art. 349 

(Crime de favorecimento real). No favorecimento não é por meio de ocultação ou dissimulação, essa é a 

essência. 

 

Posição do Prof -> entende que mais de um bem jurídico é atingido, não considera válido a 1º corrente. O que 

podemos relacionar é a consequência do uso do provento. A ordem econômica é violada com a prática da 

lavagem jurídica. Temos então dois bens jurídicos: a ordem econômica financeira como a administração da 

Justiça. 

 

Classificação quanto ao resultado 

Aqui quero saber se o crime é permanente ou instantâneo! 

 

Permanente -> crime que perdura no tempo 

Instantâneo -> é um crime imediato, não se prolonga no tempo. 

 

Lavagem de dinheiro é um crime permanente ou instantâneo? 



Dificilmente a infração vem rapidamente a tona, demora para perceber que houve a lavagem de dinheiro. 

Aparentemente é um crime permanente, mas na realidade é um instantâneo. 

 

E os crimes contra a administração pública? 

O crimes contra a administração da justiça são todos instantâneos (Pierpaolo), com uma peculiaridade: os 

efeitos da infração se prolongam no tempo, ou seja, são instantâneos com efeitos permanentes.  

 

A determinação dessa classificação importa: 

(i) Na possibilidade ou não de efetuar a prisão em flagrante 

(ii) Na definição do termo inicial do lapso prescricional 

(iii) Na questão intertemporal para se identificar qual das Leis deve ser aplicada  

 

Objetos materiais da infração penal 

(i) Bens 

(ii) Direitos 

(iii) Valores 

 

Admite tentativa? 

Não precisaria nem dizer expressamente que admite tentativa. Trata-se de uma infração penal 

plurissubsistente, ou seja, é possível fracionar o inter criminis, por conta das fases. O sujeito pode começar a 

execução e não concluir.  

 

Elemento subjetivo do tipo 

Os crimes são (i) dolosos ou (ii) culposos. Serão dolosos quando o sujeito deseja o resultado ou assume o risco 

de produzi-lo e culposos quando praticamos a conduta de forma negligente, imprudente ou por imperícia. 

 

A lavagem de dinheiro só admite a forma dolosa. Em regra o dolo é direto. 

 

Dolo direto 

É quando o sujeito assume o risco de ter o resultado. Não age de forma adequada e imagina que o risco possa 

acontecer, mas não acredita que irá acontecer. 

 

 

Cegueira deliberada 

Ampliação do dolo eventual, pautada no Commom Law, na qual o agente ao receber os valores, os direitos e 

bens de terceiros, cria barreiras para não identificar a origem dessas coisas. 

 

Ex: eu tenho uma casa de cambio, os doleiros respondem muito por lavagem, as vezes praticam as vezes não, 

por podem ser utilizados como meio para a lavagem. O doleiro vai lá um dia e recebe uma pessoa com muito 

dinheiro em espécie. Quero trocar por Euros. Ele em tese deveria comunicar o Coaf, mas ele põem uma barreira 

nisso tudo para receber o lucro dessa troca. 

 



Ex: furto do Banco central - começaram a comprar tudo que vinha pela frente, quem respondeu pela lavagem 

do dinheiro foram os vendedores das lojas, mas não tinham provas que eles sabiam dessa origem ilícita. assim o 

juiz fundamentou dizendo que os vendedores criaram uma barreira fingindo não saber dessa origem ilícita, 

aplicando então essa cegueira deliberada. O primeiro caso a adotar a teoria da cegueira deliberado foi essa do 

furto do BC em Fortaleza, condenados em primeira instância e absolvidos pelo TRF1. 

 

Ex: o segundo caso é da ação penal 480, não existiam provas contra alguns agentes e o Ministro Celso de Melo, 

destacou seu voto pela teoria da cegueira deliberada por era presumível que sabiam disso. 

 

Críticas 

Renato Melo Silveira – Chefe de Departamento de Direito Penal da USP – entende que trata-se de ampliação 

indevida do dolo eventual no Brasil. Esclarece – qualquer hipótese dessa espécie de dolo, caracteriza a cegueira 

deliberada, mas o inverso não é verdadeiro. 

 

Ou seja, nem toda hipótese de cegueira deliberada caracteriza o dolo eventual. Disse que é preciso ter muita 

cautela com institutos importados de sistemas completamente diversos do nosso. 

 

 

06.09.2013 

 

Lavagem de dinheiro – Análise Específica dos Tipos Penais 

 

Tipo penal incriminador principal – caput do art. 1°: Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 

de infração penal. 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 

 

Consumação: a partir da conversão da transformação em artigos aparentemente ilícitos.  

 

Temos outras ações que incorrem na mesma pena -> Tipos penais incriminadores subsidiários. 

1. Para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: 

(a) Os converte em ativos lícitos; 

(b) Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou 

transfere -> tipo penal alternativo, responde por uma só. 

(c) Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros -> “valores verdadeiros” é o 

calor de mercado. 

 

2. Utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. 

 

3. Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 

secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 

 

Admite tentativa? 



Tem, tentar transformar, por ex, prepara toda documentação, leva ao órgão competente que trata daquele bem 

e tem transformar, mas o órgão diz olha você não preenche os requisitos legais. Assim não houve modificação 

por motivos alheios a sua vontade. 

 

Causa de aumento de pena 

§ 4o  A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma 

reiterada ou por intermédio de organização criminosa. 

 

(i) Houver o cometimento reiterado de crimes de lavagem. O que significa o cometimento reiterado? No 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória.  

 

(ii) Intermédio de organização criminosa, algo mais complexo. A conversão das Nações Unidas contra o 

crime organizado transnacional, aprovada em NY – Convenção de Palermo dispõe que a organização criminosa -

> “grupo estruturado de três ou mais pessoas, existentes há algum tempo e atuando concertadamente com o 

proprisito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na convenção,com a intenção de obter, 

direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro beneficio material. 

 

 

Essa “Convenção de Parlerma” é uma mera recomendação para que os países signatários tipifiquem a conduta 

de integrar uma org. criminosa. Assim, a CF estabelece a regra da reserva legal, ou seja, só é crime aquilo que é 

tipificado legalmente. Nota-se que a convenção não tipifica. 

 

Lei 9.034/95 ->Trata-se de define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que versem sobre 

ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de 

qualquer tipo. 

 

Lei 12.694/12 

Dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por 

organizações criminosas 

 

Art. 1o  Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações 

criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual, 

especialmente: 

I - decretação de prisão ou de medidas assecuratórias; 

II - concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão; 

III - sentença; 

IV - progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena; 

V - concessão de liberdade condicional; 

VI - transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima; e   

VII - inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado.   

 

Qual o conceito de organização criminosa? 



Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) 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 crimes cuja pena 

máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.   

 

Processo e julgamento colegiado 

Essa lei tem o propósito de permitir o processo e julgamento colegiado dos integrantes de organizações 

criminosas em 1° grau de jurisdição: 

 

§ 1o  O juiz poderá instaurar o colegiado, indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua 

integridade física em decisão fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão correicional.   

 

§ 2o  O colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 (dois) outros juízes escolhidos por sorteio 

eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição.   

 

Tem limites a competência do colegiado? 

§ 3o  A competência do colegiado limita-se ao ato para o qual foi convocado.   

 

A reunião do colegiado poderá ser sigilosa? 

§ 4o  As reuniões poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo à 

eficácia da decisão judicial.   

 

A partir de julho de 2012 o juiz pode mediante simples despacho determinar a formação de um colegiado para 

praticar determinado ato ou todos os atos processuais e até julgar o processo penal. 

 

 

Lei 12.850/23 – Revoga a Lei. 9.034/95 

Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações 

penais correlatas e o procedimento criminal. 

 

A partir dessa lei existe um conceito penal de organização criminosa, pois a conduta foi tipificada como crime 

no art. 2°o que permite a aplicação da causa de aumento de pena. É importante, pois só pode ser aplicada para 

os crimes que foram praticados depois da data de sua vigência. 

 

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. 

 

Nessa nova lei, precisamos de quantos integrantes? 

§ 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. 

 



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. 

 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração 

penal que envolva organização criminosa. 

 

Aumento de pena – 1/2 

§ 2o  As penas aumentam-se até a metade se houver emprego de arma de fogo. 

 

§ 3o  A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda 

que não pratique pessoalmente atos de execução. 

 

Aumento de pena – 1/6 a 2/3 - §4° 

I - se há participação de criança ou adolescente; 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de 

infração penal; 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; 

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; 

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 

 

§ 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. 

§ 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. 

 

 

Delação premiada 

O que é a delação premiada? 

Trata-se de uma colaboração espontânea do investigado ou do acusado para desvendar a infração penal, 

descobrir os seus agentes e até os proveitos dessa infração. 

 

� Caso seja efetiva essa colaboração, premiará o colaborador com uma redução de pena e o 

cumprimento em regime menos gravoso (redução da pena com seu cumprimento inicial em regime aberto ou 

semiaberto) ou com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou ainda com o 

perdão judicial. 

 

 

***DIREITO PREMIAL -> É o incentivo por parte do estado para que as pessoas pratiquem condutas benéficas á 

sociedade. 



 

Vincula o juiz na prolação da sentença? 

Temos dois posicionamentos. 

(i) SP: não basta a colaboração ser espontânea, é preciso verificar em sentença penal se ela foi efetiva e 

por isso o estado não pode assumir um compromisso prévio de aplicar um ou outro compromisso; trata-se de 

análise discricionada do Estado. 

 

(ii) PR: cabe ao estado a celebração de um acordo condicional a obtenção dos resultados pretendidos. 

Como assim? 

 

 

Crimes contra a Administração Pública 

Introdução – porque punir, proteger a adm publica? O que é a adm publica? 

 

O que é o Estado? 

É uma PJ de direito público interno. 

 

Quais elementos do Estado? 

Povo (elemento humano) 

 

Território (elemento físico ou geográfico). 

 

Governo soberano 

 

O Governo é o representante do povo, é ele que conduz o Estado para conduzir os objetivos do povo com 

autonomia. É ele que exerce a autodeterminação do estado. Escolhe os meios, os objetivos e a soberania vigora 

naquele território. 

É possível exercer cidadania fora do BR? Não. Somente se for diplomática. 

 

O governo soberano precisa se estruturar que será pela tripartição dos poderes (L, E e J). assim os poderes do 

estado expressão a soberania estatal. Acontece que esses poderes recebem atribuições típicas e atípicas, mas 

isso não significa que não devem ter uma autodeterminação. É aqui que encontramos a organização 

administrativas que estabelece os cargos, as funções, o que cada um faz, como faz, as infrações. Tudo isso se dá 

por meio de Lei. 

 

1. Governo é sinônimo de administração pública? 

Não! O governo é uma atividade política, uma atividade política discricionada na definição das políticas públicas, 

dos investimentos, das obras. Acontece que o governo não consegue executar nada sem um instrumento, que é 

a adm pública. Esta é neutra, no qual pratica atos vinculados, não tendo a liberdade de escolha. 

 

Imaginemos: a assembleia legislativa do estado de SP,a pessoa que organiza resolveu que era necessário 

expandir o prédio. Resolveu, mas não é ele que executa, o departamento vai estabelecer uma verificação de 



preços, vai ter processo de licitação e etc. esse órgão da adm publica tem a liberdade de dizer faça ou não? Não, 

ele tem que seguir a política do governa, ou seja, do que foi estabelecido pelo legislador. 

 

A adm pública executa as ordens do governo, desde que legais!!! Ela não tem discricionalidade, quem tem isso 

é o Governo. O governo (agente político) expressa um dos poderes do Estado, mas a adm pública (servidores 

públicos) não, ela afeta um poder do estado. 

 

2. Tutela jurídica penal 

O que é protegido penalmente? A CF estabelece os bens jurídicos essenciais para se viver em sociedade. Um 

deles é a adm pública!!! Art. 37 a 43, CF. 

 

Então o legislador penal resolveu por estabelecer a tutela jurídica penal da adm publica. Tutela muitas coisas, 

mas o bem jurídico é um só: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA! 

 

 

Crimes funcionais próprios: aqueles cuja a qualidade de funcionário público é um dos elementos constitutivos 

do tipo penal incriminador (T.P.I) e a sua exclusão torna o fato atípico,ou seja, se não é um funcionários publico 

não há crimes 

 

Crimes funcionais impróprios: a qualidade de funcionário publica também integra o tipo penal incriminador, 

mas a sua exclusão ocasiona a desclassificação para outra inflação. 

 

Imaginemos:  o sujeito se apropria de uma quantia de que ele tem a posse sendo funcionário público, ele pratica 

peculato, modalidade apropriação. Agora se esse sujeito se apropria do dinheiro que não é dele, pois somente 

tem a posse, mas não é funcionário publico, ele pratica o que? Pratica apropriação indébita, um crime funcional 

impróprio. 

 

Aquele que não é funcionário pública, poderá concorrer para o crime funcional? 

Ex1: sujeito vai ate a repartição publica que trabalha a noite, acompanhado de um colega, ingressa na 

repartição, pega um objeto da repartição publica coloca na mochila e vai embora. O que ele praticou? Peculato 

na modalidade furto, por subtrair. E o amigo dele responde por furto? Responde também pelo peculato -> Art. 

30 diz que as condições especiais quando são elementares do tipo penal incriminador se comunicam, ou seja, a 

condição de funcionário publico qualifica o crime contra a administração publico praticado por funcionário 

publico para ambos os agente (funcionário publico + particular).  

 

Ok, falamos ate agora dos crimes funcionais e como funciona, mas afinal quem é funcionário publico para fins 

particular? 

 

Art. 327, CP, ou seja, são aquelas pessoas que exercem cargo, emprego ou função publica. Essas expressões são 

sinônimas? Não! 

 

Cargo -> criado por lei, com número determinado, cujo provimento se dá por meio de concurso publico (em 

regra) e o regime é o estatutário. 



 

Emprego -> são todas as atribuições na adm publica que não possuem estabilidade, pois são transitórias. A 

transitoriedade torna aquela atividade como emprego público, cujo provimento pode ser dado por concurso ou 

não e o regime pode ser o especial ou o celetista.  

 

Função publica -> qualquer atribuição publica remunerada ou não que não se enquadra em cargo ou emprego 

publico. Qual o propósito? Considerar todas as pessoas que passam e exercem alguma atividade pública. 

 

Os prestadores de serviços contratado, os funcionários de paraestatais e de empresas conveniadas que prestem 

serviço típico da adm pública são equiparados também à funcionários público. 

Art. 327, § único. 

 

Crimes praticados por funcionário público com a administração público 

Origem?  

“Peculatus” 

“Pecus” -> gado. Essa expressão foi utilizado muito antes de criar a moeda, então o valor das coisas era 

conforme a importante da coisa para a sociedade. E a coisa mais importante na sociedade naquela época eram 

os animais e por isso que o bens do Estado (aquela forma inicial de estado), do soberano, significavam o 

patrimônio do Estado, maior bem. Por isso, o atentado ao bem do estado era considerado o peculatos, 

significando uma agressão à administração publica então. 

 

Espécies de peculato 

 

1. Apropriação (art. 312, 1° parte, CP): apropriar (núcleo do tipo) significa tornar a coisa como própria, mas 

que coisas? Um dos elementos do tipo penal, que tem posse, detenção, que está com ele. É uma coisa de 

terceiro mas torna a coisas como se dele é fosse. 

 

Qual o momento consumativo? 

Momento da inversão, em que ele realmente de apropria do objeto, quando passa a trata a coisa como própria. 

 

É admissível a tentativa? 

Teoricamente sim, de difícil prova.  

 

Esse crime é considerado um peculato próprio. Como assim? Pois o sujeito tem a posse do bem.  

 

Comissivo ou omisso?  

Comissivo, mas é possível a responsabilização de terceiro quando forem os garantidores (art. 13, §2°, CP), 

quando o sujeito tem o dever de agir, mas opta por se omitir (modalidade omissiva própria ou comissão por 

omissão) 

 

2. Desvio (art. 312): alterar, modificar o destino. O proveito pode ser tanto próprio como para terceiros. 

 

Comissivo ou omissivo? 



Comissivo, com as mesmas caracteristicas elencada na modalidade anterior. 

 

Admite tentativa? 

Sim, facilita mais isso. Tenho que praticar alguns atos para ser desviado, mas as vezes há um bloqueio. 

 

Quanto ao resultado 

Ambas as modalidades são matérias, pois existe um resultado naturalístico, ou apropriar ou desviar. 

 

3. Peculato furto (art. 312, §1°, CP): subtrair (núcleo do tipo) significa tirar da vítima coisa alheia ou ainda 

concorrer para que seja retirada da vítima a coisa (nesse caso como autor ou participe). 

 

Um dos elementos do tipo: 

Não ter a posse, ou seja, estamos diante de um peculato impróprio. 

 

Voltando ao mesmo exemplo: o mesmo funcionário vai ao prédio que trabalha mediante escalada, ingressa na 

sua sessão de trabalho, e furta o mesmo notebook, sai pela janela com a Judá de seu amigo. Que crime ele 

cometeu? O Furto, afinal não foi até o prédio se identificou, se valeu na sua condição de funcionário publico 

para entrar lá. Aqui ele não se valeu da sua figurar para acessar o prédio. 

 

E se for um objeto que ele sabia onde estava guardado? Aqui seria peculado furto, afinal de valeu da sua 

condição de funcionária no sentido de que a coisa subtraída era objeto de segredo de que tinha ciência em 

decorrência da função, estaremos diante de um crime próprio (aquele que só pode ser praticado por um 

funcionário público). 

 

Comissivo ou omissivo? 

Comissivo, a mesma ressalva anterior 

 

Momento da consumação? 

Momento da subtração, da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima. 

 

4. Modalidade culposa. Peculato culposo 

O legislador optou por punir o funcionário imperito, imprudente e negligente para que ele justamente seja 

diligente, impondo ao funcionário publico que seja assim, diligente., sob pena de responsabilização penal, além 

de administrativa e civil.  

 

Obs1: extinção da punibilidade 

Obs2: redução da penal 

 

 

 

 

 

 


