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1 RESUMO 

Esta pesquisa visa ampliar o entendimento do crime organizado, demostrando que 
não afeta somente aqueles que sofrem o impacto diretamente, e também uma grave 
ameaça à segurança nacional. A organização criminosa é uma associação de 
pessoas com objetivo de acumulação de riqueza, possuindo uma hierarquia 
estrutural, com funções e cargos definidos, nos moldes e planejamento de uma 
pessoa jurídica. As mídias afirmam que o crime organizado no Brasil vem se 
fortalecendo, mas na verdade o que não tínhamos era uma evolução dos 
departamentos da Policia Federal e Civil, Agencia Brasileira de Inteligência – ABIN e 
outros órgãos que esta no combate. O problema que diz respeita o combate do 
crime organizado parece ser a legislação, visto que esta organização criminosa é 
complexa em sua organização, então seu combate deveria ser da mesma 
proporção, os legisladores brasileiros deveria fazer o mesmo: se organizar. Diante 
desse cenário, pretendemos mostrar a evolução e seus reflexos negativos no Brasil, 
à atuação de órgãos no combate ao crime organizado e a carência da legislação 
brasileira nesse contexto. 
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2 INTRODUÇÃO 

Após um longo processo de evolução, o Brasil vem se adaptando a 

realidade das organizações criminosas e se programando com técnicas utilizadas 

com sucesso em outras nações para o combate deste crime. Atentando-se à 

dificuldade em se conceituar crime organizado, a legislação brasileira não tem uma 

definição própria, se respaldam com duas leis, n° 9.034/95 e a 12.850/13.  

Devida essa lacuna, o Brasil adotou a Convenção de Palermo, adotado pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidade (ONU), com objetivo de 

combater e prevenir eficazmente a criminalidade organizada transnacional.  

Esta pesquisa visa demostrar a atuação das organizações criminosas no 

Brasil, assim como suas consequências para a sociedade civil e para o Estado 

brasileiro.  

 

3 OBJETIVOS 

Desenvolver um trabalho através da clarificação, conceito e vínculo do crime 

organizado e as estruturas sociais comuns. Oferecendo a qualquer leitor um 

entendimento fácil e simples sobre o crime organizado; 



 
 

Entender a organização dos mesmos, hierarquia, ações e o domínio que se 

conquista; 

Estudar os crimes de tráfico de entorpecentes, de armas, de influência e 

corrupção, tráficos de armas e trafico de prostituição entre outros a partir da 

legislação vigente, a politica criminal no controle do problema das organizações 

criminosas. 

 

4 METODOLOGIA  

A metodologia utilizada será o método dedutivo-indutivo por se tratar de uma 

observação do atual modelo legal inserido na estrutura normativa interna e de um 

levantamento das posições doutrinárias acerca do tema. 

A pesquisa será bibliográfica e documental, em razão do próprio objeto 

analisado. Documental, ainda, por que fundamenta um trabalho com apresentação 

de decisões jurisprudenciais que são referências para o raciocínio jurídico. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Definiremos a organização criminosa no ponto de vista jurídico, com atenção 

maior para este tipo de crime tendo em conta suas notórias ramificações dentro de 

várias instituições do próprio Estado. As ações de infiltração de agentes no combate 

a organizações criminosas, a proteção de peritos e quais apoio são oferecidos aos 

familiares das vitimas.  

O estudo dos instrumentos legais de combate ao crime organizado perpassa 

diferentes campos do saber e suscita uma discussão jurídica que possa também 

considerar a maneira como o crime se organiza socialmente. No processual penal, a 

questão das provas em seus muitos tipos tem se tornada problemática, em razão da 

convivência de estruturas criminosas dentro de estruturas sociais admitidas.   

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

No decorrer do estudo dessa pesquisa, algumas medidas governamentais 

foram utilizadas para tentar controlar o crime organizado, alguma já implementada e 

outras em desenvolvimento. Alguns doutrinadores relatam que isto vem sendo feito 

no Brasil há muito tempo. 



 
 

O fato de esta pesquisa estar em andamento, não podemos oferecer 

nenhum resultado preciso.  
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