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Sistema leniente: RESULTADO 
� Janeiro de 2019, ataques a cidades do  Ceará

� Motivo: o governo estadual anunciou que impediria o 
uso de celulares nos presídios e indicou um 
Secretário da Segurança não desejado pelas 
organizações criminosas que atuam no local.

� Resultado: No 7º dia o número de ataques chegou a 
180 e os criminosos explodiram uma ponte no km 6 
da BR-222, em Caucaia. Além disto, ônibus foram 
incendiados na capital e no interior (O Estado de São Paulo, 
9/1/2019, Metrópole, A-15). A



O caso Pimenta Neves
Homicídio da jornalista Sandra Gomide  aos 
20.8.2000

Tribunal do Júri: 2006 (19 anos e 2 meses, 
reduzidos ; TJSP: 15); 

Condenação no STF: 24.5.2011, com 74 anos. 
Prisão: 24.5.2011. Liberdade (regime semi-
aberto): 4.9.2013

� (STF, AI 795677 SP)



Guilherme Souza Nucci

� O Estado – fraco e leviano – permitiu nos últimos 
25 anos o crescimento de organizações criminosas 
dentro dos presídios (até acordos foram feitos entre 
pessoas do governo e chefes do crime organizado 
para não haver rebeliões). Agora, o estágio é de 
confronto, para evidenciar quem é mais forte: o 
Estado ou crime organizado.

� Encarceramento em massa e distorção de dados: a 
verdadeira política criminal no Brasil- 31.1.2019 -



IMPORTÂNCIA E MEIOS AOS
ÓRGÃOS DE SEGURANÇA

� Anos de abandono

� Operações integradas – SEOPI

Ex.: 15/2/2019,  transferência de 22 líderes do 
PCC 

Unidades integradas de combate ao crime (fusion 
centers)



CRIMINALIDADE SE ATACA

� Prevenção :

� Políticas públicas de 
educação, saúde,etc.

� Punição

� A)   retira o criminoso 
de circulação;

� B)   intimida terceiros

� C)  Ataca as finanças 
da ORCRIM



O PL É RIGOROSO?
CINGAPURA:   PICHAÇÃO

� Em março de 2015, os 
jovens alemães 
Andreas Von Knorre, 
de 22 anos, e Elton 
Hinz, 21, foram 
condenados a 9 meses 
de prisão e 3 
chicotadas por 
picharem um vagão do 
metrô e ingressarem 
ilegalmente na estação, 
sem pagarem o bilhete 
de transporte.



VÍDEO CONFERÊNCIA

� Ratifica e recomenda a implementação de 
meios para que, cada vez mais, as 
audiências sejam por vídeo conferência.

� Audiência de custódia: não



CRIMINALIDADE ORGANIZADA E 
DIREITOS HUMANOS

� Guilherme de Souza Nucci, com razão, 
considera a criminalidade organizada 
atentatória aos direitos humanos, inclusive 
porque impede investimentos sociais em 
saúde, educação, moradia e trabalho 
(Direitos Humanos x Segurança Pública, 
Forense, p. 102).



Lei 12.850/2013 
Organização criminosa 

� Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, 
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 
criminosa:

� Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem 
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações 
penais praticadas.

� § 1o Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de 
qualquer forma, embaraça a investigação de infração 
penal que envolva organização criminosa.

� § 5º: juiz pode afastar funcionário público cautelarmente



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

� Não basta, para prevenir ou reprimir o 
crime, a imposição de prisão ao criminoso. 
O que é essencial é privá-lo deos ganhos 
decorrentes de sua atividade, ou seja, 
sequestrar e confiscar o produto do crime.



GUIANA – Código Penal
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_guy_criminal_law_act.pdf

� CAPÍTULO 8:01
Artigo 11.  As seguintes 
punições podem ser por ou 
através de infração aos 
artigos deste Código:
I.   Multa
...
VII.   morte



MENORIDADE PENAL

PL 882/2019

� Mantém a idade 
mínima em 18 
anos, conforme 
prevê o art. 27 do 
Código Penal.

CUBA - CÓDIGO PENAL. LEY Nº. 62/87

� ARTICULO 16.1.- (Modificado) 
La responsabilidad penal es 
exigible a las personas naturales 
y a las personas jurídicas.
2. La responsabilidad penal es 
exigible a la persona natural a 
partir de los 16 años de edad 
cumplidos en el momento de 
cometer el acto punible



ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

LEI 12.850/2013

Art. 1º ...

§ 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.

VPF1
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VPF1 vladimir; 23/11/2008



CRIME ORGANIZADO 
GRUPOS ECONÔMICOS

Supostamente:

ODEBRECHT: contratos superfaturados 
com órgãos estatais em licitações 
fraudulentas;

Doleiros transferem dinheiro ao exterior ou 
entregam sob senha, mediante escolta de 
policiais a paisana;

Planilha, 187 pagamentos: 97,5 milhões

(segundo o Estado de SP, 12/5/2019, A-8)

ORGANIZAÇÕES VIOLENTAS

� Iniciaram-se com a prisão 

de presos políticos no 

presídio de Ilha Grande, 

RJ, anos 1970, durante o 

período do regime militar

Comando Vermelho, PCC

Família do  Norte, PGC, ADA,

Bala na Cara,  Milícias, etc.



CONFISCO ALARGADO
ART. 91-A DO CP

� Um servidor público condenado a mais de 
seis anos, que apresente patrimônio 
incompatível com os seus proventos, 
poderá ter confiscado o valor da diferença 
entre os seus bens e o do patrimônio 
compatível com seu rendimento. E como 
seu patrimônio, incluem-se os bens 
transferidos a terceiros gratuitamente ou 
por valor irrisório.



ACORDOS

NÃO PERSECUÇÃO

Art. 28-A. Acordo quando o 
acusado confessa o crime 
de pena máxima de 4 
anos, praticado sem 
violência ou grave 
ameaça.
Há requisitos e o juiz pode 
recusar a proposta. 

PLEAN BARGAIN

O art. 395-A. aumenta as 
hipóteses e disciplina a 
prática de acordos que 
poderão ser requeridos 
pelo Ministério Público ou 
pelo acusado.
Pressupõe a existência de 
denúncia já recebida.  
Homologado, inicia-se a 
execução.



INDAGAÇÕES

O PL 882 VAI 
ENCHER OS 
PRESÍDIOS?



DIMINUIRÁ O NÚMERO DE PRESOS

� ACORDOS 
DIMINUIRÃO AS 
PRISÕES 
PROVISÓRIAS

� ACORDOS 
RESULTARÃO EM 
PENAS MAIS 
BAIXAS 
(COMPENSAÇÃO)



CNJ – ESTATÍSTCAS DE PRESOS

� DADOS:

a) condenados no regime fechado: 325.917; 

b) condenados no regime semiaberto: 115.986; 

c) condenados no regime aberto: 9.209; 

d) presos provisórios: 240.189; 

e) prisão domiciliar: 6.054. 

Total: 697.355 pessoas ligadas ao sistema penal.

� (http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php, 
acesso em 19.1.19),



DADOS DO CNJ, 2018

� Dados atualizados em 6/8/2018:

� 602 mil presos
� 95% são homens e 5% são mulheres. 
� 30% têm de 18 a 24 anos.



JOVEM, SEGUNDA CHANCE

� ACORDO – CPP, 395-A

� PENA MÍNIMA – 4 
ANOS

� REGIME SEMI-ABERTO 
(ART, 33, § 2º, B DO CP)

� Art. 157 - Subtrair coisa 
móvel alheia, para si ou 
para outrem, mediante 
grave ameaça ou violência 
a pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer 
meio, reduzido à 
impossibilidade de 
resistência:

� Pena - reclusão, de 
quatro a dez anos, e multa.



SAN JUAN - ARGENTINA



PERÍCIA...

� PL 882/2019

� Banco Nacional 
Multibiométrico e de 
Impressões Digitais e, 
quando possível, de íris, face 
e voz. 

� Disciplina a coleta de dados 
e armazenamento de perfis 
balísticos, através de um 
Banco Nacional gerenciados 
por Unidade Oficial de 
Perícia Criminal. 

� PARANÁ – 18/7/2018
Com mais de 19 mil pedidos na 
fila de espera, as perícias em 
equipamentos eletrônicos, 
como celulares e 
computadores, emperram a 
conclusão de investigações no 
Paraná.

(https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/07/18/de
mora-nas-pericias-de-eletronicos-emperra-
investigacoes-no-parana-fila-para-analise-passa-de-19-
mil-aparelhos.ghtml)



COMPLEXIDADE

� Ingresso nos órgãos 
públicos (eleição, 
concursos, etc.)

� Reação das 
instituições:

Tribunais, OAB, 
Legislativo

TJSP,  28/9/2016 
Aposentou compulsoriamente 

o Desembargador Otávio 

Henrique de Souza Lima, que 

por liminar soltou o traficante 

conhecido como “Capuava”, 

líder de organização criminosa, 

que foi preso em 2015 com 1,6 

tonelada de cocaína pura, 898 

quilos de produtos para 

preparar a droga, fuzis, fornos  

etc.



Conclusão

� Estamos no caminho certo.

� Agradeço à Câmaa dos Depuutados o honroso 
convite e,  aos presentes, a atenção.

Vladimir Passos de Freitas


