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RESUMO  

CAVALCANTI, Eduardo de Araújo. A Ampliação do Conceito de Autor Mediato à Luz da 
Teoria de Claus Roxin como Forma de Combate à Criminalidade Organizada 

 
Centro de 

Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife.    

O presente trabalho tem como escopo demonstrar a viabilidade jurídica da ampliação do 
conceito de autoria mediata como forma de combater a criminalidade organizada. Para tanto, 
é realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, mormente no que se refere a autores 
estrangeiros, bem como são analisados casos verídicos e suas respectivas implicações 
jurisprudenciais. O estudo parte da tese do jurista alemão Claus Roxin que, em 1963, publicou 
na revista Goltdammer´s Archiv, um artigo intitulado Täterschaft und Tatherrschaft. Roxin 
desenvolveu a tese do domínio da vontade em virtude de aparatos organizados de poder, em 
que defende a idéia de ser possível ampliar o tradicional conceito de autor mediato, desde que 
presentes estejam os seguintes requisitos: fungibilidade dos executores das ordens; domínio 
da organização por parte dos autores das ordens e atuação do aparato de poder à margem do 
direito. O domínio da organização, segundo Roxin, também pode ser aplicado nos casos da 
criminalidade organizada. Com base nesses argumentos, conclui-se que o tradicional conceito 
de autor mediato pode ser ampliado, desde que presentes os citados requisitos, mesmo nas 
hipóteses em que o instrumento humano utilizado seja plenamente responsável. Com isso, 
procura-se fornecer mais uma alternativa de combate à criminalidade organizada, posto que 
será mais fácil responsabilizar o homem de trás a título de autor mediato quanto aos delitos 
praticados pela organização criminosa que ele comanda.  

Palavras-chave: Crime organizado. Autoria mediata. Domínio do fato.               



 
ABSTRACT  

CAVALCANTI, Eduardo de Araújo. A Ampliação do Conceito de Autor Mediato à Luz da 
Teoria de Claus Roxin como Forma de Combate à Criminalidade Organizada 

 
Centro de 

Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife.    

The present thesis has the purpose of demonstrating the judicial viability of the enlargement 
of the mediate authorship concept as a way to fight organized criminality. For this, a large 
bibliographic research was done, especially about foreign authors; true stories were analyzed 
as well as their jurisprudential implications. The study comes from the thesis of the German 
jurist Claus Roxin, who in 1963 published in the magazine Goltdammer s Archic an article 
entitled Täterschaft und tatherrschaft. Roxin developed the thesis of the will control due to 
organized power apparatus, in which he defended the idea of  being possible to enlarge  the 
traditional concept of the mediate author, since the following requirements were present: 
fungibility of those who follows orders; control of the organization through the authors of 
orders; and the use of the power apparatus without the action of law. The control of the 
organization, according to Roxin, could also be applied in cases of organized criminality. 
Supported by these arguments, we can conclude that the traditional concept of the mediate 
author could be broaden, since the mentioned requirements are present, even in hypothesis in 
which the used person be fully responsible. Therefore, we look for a way to provide one more 
alternative to fight organized criminality, in so far as it will be easier to hold the man behind 
responsible as a mediate author through the crimes practiced by the criminal organization he 
commands.  

Key-words: Organized crime. Mediate authorship. Control of the fact.                     
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INTRODUÇÃO    

A - DO OBJETO DA PESQUISA  

Uma das grandes mazelas que o mundo globalizado enfrenta hodiernamente 

é a existência da chamada criminalidade organizada. 

Freqüentemente, acompanha-se na imprensa, nacional e estrangeira, notícias 

referentes a grupos que desenvolvem suas atividades delituosas nas mais diversas áreas, tais 

como o tráfico ilícito de entorpecentes, o comércio clandestino de animais silvestres, o 

recrutamento e o transporte de mulheres destinadas à prostituição, as ações de grupos 

terroristas, dentre outras. Por ser um fenômeno que avança a passos largos, sem respeitar, 

inclusive, os limites geográficos que separam os países, o crime organizado vem-se 

constituindo em objeto de preocupação de juristas, parlamentares, governantes e da sociedade 

em geral. 

Muito se discute, políticas de combate ao fenômeno são implementadas pelos 

Estados, leis são criadas, condutas são criminalizadas, mas, na verdade, todo esse empenho 

parece não surtir efeito quando se constata que as ações delituosas desses grupos vêm-se 

alastrando sobremaneira e cada vez maior é o campo de sua atuação. 

Como será visto ao longo deste trabalho, a própria doutrina especializada não 

encontra um consenso para definir o que se entende por crime organizado, pois se trata de um 

fenômeno mutante em que as vítimas, na maioria das vezes, são difusas. A busca de uma 

definição única para explicar a criminalidade organizada é algo que, até hoje, não se 

conseguiu alcançar. 

Apesar dessa problemática conceitual, é fato notório que as condutas 

desenvolvidas por grupos organizados de delinqüentes, que se formam como se fosse uma 



 
10

 
verdadeira empresa de fins lícitos, cada vez mais são sentidas pela sociedade moderna e 

tornam-se matéria da ordem do dia dos Governos de vários países, como as ações do tráfico 

internacional de drogas, em que os grandes cartéis funcionam da mesma forma que empresas 

multinacionais legalmente constituídas: estrutura hierarquizada, fins lucrativos e 

internacionalização de suas atividades. 

Contudo, é importante ressaltar que nem todo agrupamento humano voltado 

para a prática de ilícitos penais pode ser taxado de criminalidade organizada: não obstante a 

dificuldade de se definir o fenômeno, algumas de suas características serão demonstradas no 

desenvolvimento desta dissertação com o escopo de diferenciá-lo da criminalidade comum. 

Diante desse cenário tenebroso que atormenta o mundo contemporâneo, é 

que cada vez mais se procuram formas de combate ao crime organizado, mormente no que diz 

respeito à captura daqueles que se encontram à frente dessas organizações, pois, muitas vezes, 

apenas os executores imediatos das atividades delituosas são responsabilizados, não 

conseguindo, o Estado, alcançar os grandes chefes e principais mentores.  

O presente trabalho, dessa forma, visa a fornecer mais um caminho para 

responsabilizar aqueles que se encontram no topo dessas estruturas organizadas de poder, que, 

na maioria das vezes, por não praticar nenhum ato executório, deixam de ser devidamente 

punidos, escapando, em alguns casos, incólumes, devido à dificuldade de delimitar seus atos 

de acordo com a dogmática penal. 

A presente pesquisa consiste em demonstrar que é possível ampliar a figura 

da autoria mediata além dos casos aceitos pela doutrina tradicional, visando, com isso, a 

atribuir a qualidade de autor àqueles que se encontram no topo das estruturas delituosas. 

Com efeito, autor de um crime não é só aquele que executa o fato por si 

mesmo, mas também o que se vale de outrem para a prática do ato, utilizando o autor 

imediato como se fosse um instrumento. O executor direto, de acordo com a doutrina 
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majoritária, nos casos de autoria mediata, age sem culpabilidade e, portanto, não pode ser 

responsabilizado por seus atos, pois atua mediante erro ou coação moral irresistível.1 

No entanto, trabalha-se aqui com a idéia de que é possível responsabilizar 

como autor mediato aquele que utiliza como instrumento um executor direto plenamente 

responsável, que age com consciência e compreensão do caráter ilícito de seu ato, desde que o 

homem de trás possua o domínio do fato e exerça suas atividades através de aparatos 

organizados. 

A pesquisa fundamenta-se nas idéias do jurista alemão Claus Roxin que, no 

ano de 1963, publicou um estudo na revista Goltdammer´s Archiv em que defende a tese de 

ser plenamente possível ampliar os casos de autoria mediata quando se está diante do domínio 

da vontade através dos aparatos organizados de poder.2 Para embasar suas conclusões, Roxin 

parte, principalmente, da análise do julgamento do nazista Adolf Eichmann, que, sem praticar 

nenhum ato executório, foi responsável pela morte de milhões de judeus nos campos de 

concentração durante a segunda guerra mundial. Eichmann foi um burocrata do nacional 

socialismo que teve como atribuição fundamental a idealização e a efetivação do envio dos 

judeus aos campos da morte. 

A partir desse caso verídico, Roxin entende que não se pode atribuir a 

Eichmann a qualidade de indutor, instigador ou cúmplice dos crimes perpetrados. De fato, por 

se encontrar a serviço de um aparato organizado de poder, que funciona quase como se tivesse 

vida própria, Eichmann foi um verdadeiro autor, autor mediato, mais precisamente, mesmo 

tendo-se servido de instrumentos humanos plenamente responsáveis para a prática dos crimes. 

Para configurar essa nova feição da autoria mediata, Roxin apresenta os 

requisitos imprescindíveis para sua caracterização, a saber: fungibilidade dos executores das 

                                                

 

1 Sobre autoria mediata, Sauer entende que es autor el que ejecuta el hecho por si mismo o por medio de outro, 
el cual por esta causa no es responsable (o no es totalmente responsable) (SAUER, 1956:301). É autor o que 
executa o fato por si mesmo ou por meio de outro que por isso não é responsável (ou não é totalmente 
responsável) . 

2 O artigo de Roxin é intitulado Täterschaft und Tatherrschaft . 
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ordens; domínio da organização por parte dos autores das ordens; e atuação do aparato de 

poder à margem do direito. Tais pressupostos, como inclusive é citado no artigo de Roxin, 

podem aparecer também nos casos de criminalidade organizada. 

Dessa forma, o objeto da pesquisa reside exatamente em demonstrar, através 

dos estudos de Claus Roxin, que é possível atribuir a qualidade de autor mediato aos chefes 

do crime organizado pelos crimes praticados pelas organizações por eles lideradas, não sendo 

necessário um contato direto ou até mesmo uma ordem expressa ao executor do delito. É um 

modo de ampliar o tradicional conceito de autor mediato, visando, com isso, a fornecer mais 

um instrumento de combate a esse tipo de criminalidade que assola o país e o mundo.  

B - DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E DOS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO  

O trabalho está divido em quatro capítulos, conforme o índice apresentado. O 

primeiro versa sobre o concurso de pessoas na teoria geral do delito. Justifica-se tal capítulo 

pelo fato de que, para se falar de autoria mediata, faz-se necessário tecer alguns comentários 

sobre o que se entende por autoria e participação, suas principais teorias e implicações 

doutrinárias.  

Na segunda parte, apresenta-se um estudo a respeito da criminalidade 

organizada, discorrendo-se sobre sua imprecisão terminológica, a problemática conceitual e as 

características do fenômeno. Comenta-se, também, de maneira crítica, a Lei Federal 9.034, de 

3 de maio de 1995, instituída no Brasil para ser um instrumento eficaz de combate ao crime 

organizado, mas que, após uma década de sua entrada em vigor, não surtiu os efeitos 

desejados, como será demonstrado. 
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O terceiro capítulo trata do jus puniendi em face da criminalidade 

organizada, onde são feitas considerações pertinentes ao sistema penal e ao bem jurídico 

tutelado pela norma penal nos delitos praticados pelas organizações criminosas. 

Finalmente, no quarto e último capítulo, apresenta-se a teoria do domínio do 

fato em virtude dos aparatos organizados de poder, desenvolvida por Claus Roxin. Nessa 

parte final, analisa-se o caso Eichmann, os requisitos necessários para a configuração da 

autoria mediata através de aparatos organizados de poder, a aceitação e rejeição da doutrina 

de Roxin no direito estrangeiro, especificamente, no que pertine à jurisprudência da 

Alemanha e da Argentina, bem como à possibilidade de aplicação da teoria nos casos da 

criminalidade organizada. 

É preciso ressaltar que o tema não encontra terreno fértil no direito pátrio. A 

doutrina brasileira até o momento praticamente não tratou do assunto e, se o fez, foi de forma 

superficial. Daí a dificuldade de encontrar obras nacionais sobre o objeto desta pesquisa. A 

jurisprudência dos Tribunais nacionais também não atentou ainda para as idéias que aqui são 

desenvolvidas. 

A investigação é, principalmente, de base teórica. Para isso, utiliza-se ampla 

pesquisa bibliográfica, mormente de autores de língua espanhola, através de uma variedade de 

tratados e artigos publicados nas mais respeitadas revistas científicas estrangeiras e nacionais.  

A análise de casos verídicos e suas respectivas implicações judiciais também 

são realizadas para fundamentar as conclusões, a exemplo do julgamento do nazista Adolf 

Eichmann pela morte de judeus durante a segunda guerra mundial, bem como do caso dos 

atiradores do Muro de Berlim. 

Em anexo, apresenta-se, na íntegra, o texto da Lei de Combate ao Crime 

Organizado no Brasil  a Lei 9.034/95. 
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Com o presente estudo, espera-se ter estabelecido um entendimento 

convincente, devidamente fundamentado, a respeito da possibilidade de punir, a título de 

autor mediato, aquele que, mesmo utilizando um instrumento humano plenamente culpável, é 

responsável pelo cometimento das infrações perpetradas pelas organizações criminosas que 

atuam neste país.           
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CAPÍTULO 1  

O CONCURSO DE PESSOAS NA TEORIA GERAL DO DELITO  

1.1 TEORIAS SOBRE O CONCURSO DE PESSOAS: PLURALÍSTICA, DUALÍSTICA E  

      MONÍSTICA  

É fato notório, comprovado por estatísticas oficiais, bem como por dados 

extra-oficiais, que a criminalidade vem recrudescendo não só no Brasil, mas também em todo 

o mundo. 

Como aconteceu nos primórdios da humanidade, os homens 

conscientizaram-se de que juntos são mais fortes que isolados, pois podem alcançar seus 

objetivos mais facilmente com a união de suas forças. 

Se os homens se reúnem para concretizar fins lícitos, da mesma forma 

podem-se agrupar para a prática de delitos e contravenções penais, como ocorre, com muita 

freqüência, nos casos dos crimes cometidos por organizações criminosas.  

A doutrina acerca do concurso de pessoas não é algo recente na Ciência do 

Direito: remonta ao Direito Romano (PIERANGELI, 1992:292), tendo sido desenvolvida 

posteriormente pelos Práticos da Idade Média, que defendiam a idéia de punição diferenciada 

para os participantes da associação criminosa, tendo em vista o concreto envolvimento de 

cada um.3 

Quando duas ou mais pessoas, com liame subjetivo, praticam uma ou mais 

infrações penais, estamos diante do concurso de pessoas ou de agentes. 

                                                

 

3 Para T. Mommsen, no entanto, os romanos não elaboraram uma teoria sobre o concurso de pessoas, já que sua 
origem é medieval, com os pós-glosadores (MOMMSEN:1991).  
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O crime, por conseguinte, pode resultar de um fato coletivo, sendo possível 

que para a realização do ilícito penal haja a reunião facultativa de duas ou mais pessoas, que, 

unidas, somam forças para o melhor êxito da empreitada delituosa. Às vezes, o próprio tipo 

legal, expressamente, exige essa concorrência de atuações (DOTTI, 2003:352). 

Dessa forma, há duas espécies de concurso de pessoas: eventual, quando o 

tipo legal não exige a presença de mais de uma pessoa para a realização do crime; e 

necessário, quando o verbo expresso no tipo exige pelo menos duas pessoas. Exemplo do 

primeiro caso é o delito de homicídio, em que apenas uma pessoa, sozinha, pode praticá-lo, 

mas que admite a reunião de mais de um agente para a sua realização. Na segunda hipótese, 

os crimes de bigamia, rixa etc, em que o tipo requer a presença de duas ou mais pessoas. 

Os casos de concurso necessário não se revestem de maiores dificuldades, já 

que a própria lei exige a união de determinadas pessoas para a concretização do tipo. É no 

concurso eventual, no entanto, que repousam as divergências doutrinárias e os casos de maior 

complexidade4. 

Para solucionar a complexa problemática da criminalidade coletiva, 

mormente no que diz respeito a se a conduta praticada no concurso de pessoas constitui um 

ou mais crimes, diversas teorias surgiram visando a diferenciar as pessoas que integram o 

concursus, tais como a pluralística, a dualística e a monística. Os argumentos principais de 

cada uma dessas doutrinas são os seguintes:    

                                                

 

4 Assim, a opinião de: Quando se está diante de ações típicas individuais, não se tem dificuldade na 
identificação de quem pode ser autor, por isso que esse é quem realiza por si  mesmo o fato punível, isto é, o 
fato definido como crime (PACHECO, 1995:380).  
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a) Teoria pluralística 

Trata-se de uma teoria subjetiva. Para cada participante do evento delituoso 

tem-se um crime próprio, ou seja, a pluralidade de agentes gera também uma pluralidade de 

crimes. Os defensores dessa teoria aduzem que a cada participante corresponde uma conduta 

própria, um elemento psicológico próprio e um resultado igualmente particular 

(BITENCOURT, 2003:379). Dessa forma, existirão tantos crimes quantas forem as pessoas 

que tiverem participado da ação delituosa, pois cada um dos concorrentes pratica um crime 

próprio, sendo eles, os delitos, autônomos e distintos (NORONHA, 1997:215).  

b) Teoria dualística 

A teoria dualística: 

apregoa que os autores deverão responder conjuntamente por um crime, enquanto 
os partícipes deverão responder conjuntamente por outro. Assim, pode-se dizer que 
se biparte a ação criminosa em delito cometido pelos autores e delito cometido 
pelos partícipes (BRANDÃO, 2002b:231).    

Observa-se, pois, que para essa teoria haverá um crime para os autores e 

outro para os partícipes, diferenciando-se, desta feita, da pluralidade delituosa apregoada pela 

teoria acima citada.  

c) Teoria monística 

Já a teoria monística, ou unitária, entende haver apenas um único crime, 

tanto para os autores quanto para os partícipes. A pluralidade de agentes não implica na 

pluralidade de infrações penais. O Código Penal brasileiro adotou essa teoria ao estabelecer, 

no artigo 29, que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este 

cominadas, na medida de sua culpabilidade . 



 
18

 
No entanto, faz-se mister ressaltar que apesar do Código Penal ter adotado a 

teoria monista, existem situações previstas no próprio Código que nos levam a concluir que 

também foi adotada, como exceção, a teoria dualística, como, por exemplo, o parágrafo 

segundo do artigo 29, ao estabelecer que se algum dos concorrentes quis participar de crime 

menos grave, ser-lhe á aplicada a pena deste (PRADO, 2002a:142).5   

1.2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE  

       PESSOAS  

Para que se configure o concurso de pessoas, é necessária a presença de 

requisitos inexoráveis de natureza objetiva e subjetiva. 

Requisito basilar do concurso de agente é a concorrência de mais de uma 

pessoa na execução do delito. Ora, o concurso eventual ocorre com a reunião de duas ou mais 

pessoas para a prática de um crime que poderia ser executado por apenas uma delas, mas, que 

por qualquer sorte de razões, foi necessário o encontro de vários meliantes. 

Por existir mais de um concorrente e, conseqüentemente, por haver mais de 

uma conduta por parte dos integrantes do concurso, faz-se necessário que exista uma relação 

de causalidade entre a conduta de cada agente e o resultado delituoso pretendido. É a 

relevância causal de cada conduta, pois se a conduta de um dos agentes não for relevante para 

o cometimento da infração penal, conclui-se que essa pessoa não concorreu para o crime. 

O requisito subjetivo do concurso de pessoas está presente no acordo de 

vontades para a prática da infração, ou seja, deve existir entre os integrantes da societas 

sceleris o vínculo subjetivo, o liame entre as condutas de todos os integrantes. 

                                                

 

5 Prado concorda que o direito brasileiro adotou a teoria monista, mas aduz que o fez de forma temperada ou 
matizada pela teoria dualística. 



 
19

 
Esse vínculo psicológico que deve existir entre os agentes é importantíssimo 

para verificar, no caso concreto, a existência do concurso de pessoas, pois, não havendo o 

liame subjetivo, cada participante responde isoladamente por sua conduta. 

Presentes os requisitos acima elencados, pode-se afirmar que somente 

existirá concurso de pessoas quando dois os mais agentes, unidos pelo vínculo psicológico, 

praticarem condutas relevantes para o cometimento de determinada infração penal.   

1.3. A AUTORIA  

Os integrantes do concurso de pessoas, de acordo com a atividade criminosa 

que desempenham, podem ser classificados como autores ou partícipes. É certo que a 

atividade principal desenvolvida no evento delituoso cabe ao autor. Ao partícipe, compete 

uma conduta secundária, uma função meramente coadjuvante. A distinção teórica entre essas 

duas figuras componentes do concursus delinquentium não é pacífica na doutrina. No entanto, 

é inegável que no concurso de pessoas há a presença daqueles que têm uma função principal e 

de outros que possuem uma atuação acessória. Os primeiros são chamados de autores e os 

segundos de partícipes. 

Autor é aquele que realiza o verbo da figura típica delitiva ou o que possui o 

domínio finalístico do fato. Quando o autor realiza diretamente a conduta, temos a autoria 

imediata, quando o faz de modo indireto, surge a autoria mediata. 

Por outro lado, partícipe é quem contribui culpavelmente para a realização 

de determinado delito, sem executar o tipo e sem ser punível como o autor (BALESTRA, 

2002:403). Sua atividade é sempre acessória e dependente de outra principal. 
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A presença de autores e partícipes é encontrada com freqüência no fenômeno 

da criminalidade organizada, uma vez que é perfeitamente possível detectar, nas ações desses 

grupos, as figuras dos autores, partícipes, autores materiais e intelectuais, além da 

possibilidade de configuração da autoria mediata. 

A respeito da conceituação de autor, três teorias pretendem definir a atuação 

da peça chave da atividade criminosa coletiva: a teoria extensiva, a teoria restritiva e a teoria 

do domínio do fato.  

1.3.1 Conceito extensivo de autor  

Também denominada de teoria subjetivo-causal. O fundamento dogmático 

dessa corrente é a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non. 

Parte da idéia de autor único, ou seja, não se faz distinção entre autores e cúmplices, já que 

todos os que colaboram na causação do resultado são considerados autores. O tipo penal é, 

assim, imputado a todos os que contribuíram para a produção do evento delituoso: a lei não 

faz distinção entre autores e cúmplices. 

O critério para diferenciar autor e partícipe, segundo essa teoria, reveste-se 

de pouca cientificidade: será autor quem tiver ânimo de autor e partícipe, aquele que possuir 

ânimo de partícipe. Em outras palavras, é autor quem quer o fato como próprio e age com 

animus auctoris, enquanto que partícipe é aquele que quer o fato como alheio e atua com 

animus socii (JESCHECK, 1993:591).  

A dificuldade em distinguir entre autoria e participação reside justamente em 

se determinar o que (e qual) é o dolo de autor e o que é (e qual é) a vontade do partícipe. Na 

prática, resta quase impossível definir quem agiu com vontade de autor e quem o fez com 
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ânimo de partícipe. Enfatizando com certo exagero aspectos subjetivos, essa teoria termina 

por violar o princípio da legalidade, postulado sagrado do direito penal moderno, na medida 

que se baseia em caracteres puramente anímicos para aquilatar a participação de cada um. 

Nas palavras de Jescheck, essa teoria combate o princípio estrutural do direito penal vigente, 

que se manifesta em tipos descritos e delimitados preferentemente de modo objetivo

 

(JESCHECK, 1993:591).6     

Outro grande equívoco dessa teoria é o fato de que os conceitos de autoria e 

participação não pertencem exclusivamente ao campo normativo, não são criados pelo Direito 

Penal, pois pertencem à realidade das coisas, à vida cotidiana, ao ôntico.7  

Convém destacar que o Código Penal de 1940 havia adotado a teoria 

subjetivo-causal, conforme podemos constatar através do item 22 da Exposição de Motivos 

do Min. Francisco Campos:  

O Projeto aboliu a distinção entre autores e cúmplices; todos os que tomam parte 
no crime são autores. Já não haverá mais diferença entre participação principal e 
participação acessória, entre auxílio necessário e auxílio secundário, entre societas 
criminis e societas in crimine. Quem emprega qualquer atividade para a realização 
do evento criminoso é responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que 
também as outras forças concorrentes entraram no âmbito da sua consciência e 
vontade (PIERANGELI, 1992:294).     

Justifica-se a adoção desse posicionamento pelo fato de que, ao acolher a teoria 

dos equivalentes causais, ou mecanicista, o legislador de 1940, até por um critério de 

coerência, tinha que trabalhar com a idéia de autor único, já todos aqueles que contribuíam 

para o evento delituoso tinham que ser considerados autores do fato. Os partícipes, desse 

modo, são também autores e as normas a seu respeito são causas de diminuição de pena. 

                                                

 

6 pugna con el princípio estrutural del Derecho penal vigente, que se manifesta en tipos descritos y delimitados  
     preferentemente de modo objetivo .  
7 Interessante o seguinte exemplo: Numa conduta de escrever um livro o conceito de autor não se distingue, 

fundamentalmente, do conceito de autor na conduta de escrever uma carta injuriosa. Chamamos cúmplice ao 
que coopera com o autor, ao que lhe presta ajuda, e o conceito de cúmplice no direito penal não é distinto do 
que usamos quando nos referimos aos colaboradores em um prólogo e lhes agradecemos a ajuda . 
(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002:664).  
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1.3.2 Conceito restritivo de autor  

A teoria restritiva ou formal-objetiva fundamenta-se na teoria da tipicidade. 

Somente será considerado autor aquele que realizar, mesmo que em parte, uma conduta típica, 

ou seja, autor, objetivamente considerado, é o que pratica o verbo constante do tipo penal. 

Vê-se, pois, que necessário se faz recorrer à Parte Especial do Código para uma compreensão 

geral do conceito de autor, já que aí é que se encontram definidos os tipos objetivos. 

A concepção restritiva do conceito de autor prescinde dos elementos 

psicológicos do delito, o que pode gerar sérias dificuldades para punir os colaboradores de 

determinada ação delituosa, na medida que esses podem ter participação no evento criminoso 

sem que tenham praticado uma conduta propriamente típica. A punição dos partícipes, desse 

modo, ocorreria por uma extensão típica, visando a ampliar o raio de punibilidade.8 Autor é o 

que se reveste dos caracteres típicos, sendo a cumplicidade e a instigação formas de extensão 

da punibilidade. 

Dessa forma, autor é o que mata, furta, constrange. Todo aquele que ajuda, 

sem praticar o verbo, a matar, furtar ou constranger será considerado partícipe. No entanto, a 

teoria restritiva não explica aquelas situações em que uma pessoa serve-se de um menor ou 

doente mental para a prática de um crime. Considerar como partícipe aquele que determinou 

ao inimputável o cometimento de um delito não parece a solução mais aconselhável. 

                                                

 

8 Percuciente a constatação de Jescheck: Desde la perspectiva del concepto retrictivo de autor, el 
establecimiento de formas especiales de participación, como la inducción y la complicidad, significa que la 
punibilidad se amplia a acciones situadas fuera del tipo, puesto que de acuerdo con el tipo mismo únicamente 
cabria castigar a quien personalmente ha matado, hurtado u ofrecido resistencia. Los otros intervinientes, que 
solo determinaron al autor a realizar el hecho o le ayudaron en ello, tendrían que quedar impunes si no fuera 
por los especiales preceptos penales para la indución y la complicidad (JESCHECK, 1993:591). (Tradução: 
A partir da perspectiva do conceito restritivo de autor, o estabelecimento de formas especiais de participação, 

como a indução ou a cumplicidade, significa que a punibilidade amplia-se a ações situadas fora do tipo, posto 
que de acordo com o tipo mesmo só caberia castigar a quem pessoalmente tivesse matado, furtado ou 
oferecido resistencia. Os outros intervenientes, que só determinaram ao autor a realizar o fato ou lhe ajudaram 
para tanto, teriam que ficar impunes se não fosse os especiais preceitos penais para a indução e a 
cumplicidade .  
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A teoria formal-objetiva está calcada em duas vertentes: uma tradicional e 

outra modificada. A versão tradicional entende a autoria como sendo a realização de todos ou 

de parte dos atos executivos constantes do tipo penal. Observa-se que tal entendimento não 

explica a autoria mediata, quando o autor utiliza um terceiro (um inimputável, por exemplo) 

que servirá como instrumento para a prática da infração. Já para a versão modificada a autoria 

deriva-se de cada um dos tipos existentes na parte especial do Código Penal, sendo autor 

aquele sujeito cuja atividade é subsumível em um tipo (RIEZU, 1995:287).9   

1.3.3 A Teoria do domínio do fato  

Tanto a teoria extensiva, como a restritiva mostram-se incapazes de 

solucionar de maneira convincente a essência da autoria, bem como não conseguem 

diferenciar com segurança a separação conceitual entre autoria e participação.  

Para contornar as deficiências das retrocitadas teorias, surge a doutrina do 

domínio do fato, ocupando hodiernamente posição de destaque entre os estudiosos do direito 

penal. Parte da doutrina afirma que as raízes dessa teoria remontam a Pellegrino Rossi, em 

sua obra Traité de Droit Penal (PIERANGELI, 1992:296), mas, apesar dos autores 

divergirem quanto às suas origens10, é certo que seu grande mentor foi Hans Welzel. 

Segundo essa teoria, autor é aquele que detém o domínio final do fato. É o 

que possui o poder de decisão sobre a realização da conduta típica. É não só o que pratica o 

                                                

 

9 (...) es subsumible sin más en el tipo .  
10 Jescheck aduz que ela foi criada por Lobe e impulsionada por Roxin. (JESCHECK, 1993:591); Bruera alega 

que a teoria foi exposta pela primeira vez por Lange, mas foi desenvolvida por Welzel. (BRUERA, 2001); já 
Pacheco, por sua vez, informa que a teoria foi formulada por Welzel em 1939 e, posteriormente, exposta por 
maestria por Maurach (PACHECO, 1995:381); Donna também concorda que a teoria tem sua base em Welzel, 
mas informa que quem primeiro utilizou a expressão domínio do fato foi Hegler, em 1915,  em sua 
monografia sobre Os elementos do delito , mas sem o significado que possui hoje em dia (DONNA, 
2004:533).  
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verbo do tipo, mas também o que se serve de outrem, como instrumento, para a prática do 

crime. Em poucas palavras, autor é quem possui a decisão final da atividade delituosa, seja 

executando pessoalmente o verbo do tipo, seja comandando toda a situação. 

Jakobs, citando Maurach e Gössel, aduz que no domínio do fato o agente 

possui em suas mãos, abarcado pelo dolo, o curso típico dos acontecimentos, ressaltando que 

esse domínio deverá corresponder a qualquer um que possa, ao arbítrio de sua vontade, 

deter, deixar continuar ou interromper a realização do resultado global (JAKOBS, 2003:2). 

Na verdade, a teoria do domínio do fato é um misto das teorias subjetiva e 

objetiva. Não tem como fundamento critérios exclusivamente objetivos, nem subjetivos. Com 

ela, procurou-se vencer os percalços de uma concepção extensiva de autor, bem como se 

ampliou o aspecto restritivo do conceito de autor para melhor fundamentar a autoria mediata. 

É uma teoria que, para ser aplicada, necessita que seja feita uma análise específica do caso 

concreto, para que se possa avaliar se a participação de determinado integrante do concurso 

foi crucial ou de somenos importância para a realização do evento delituoso. 

Apesar de se calcar também na finalidade, é importante ressaltar que a teoria 

do domínio do fato não deve ser confundida com a noção de dolo, já que os partícipes 

também atuam com dolo, mas não possuem o controle da atividade criminosa, tendo apenas 

uma atuação secundária. Ressalte-se, por oportuno, que sem dolo não se pode falar em 

domínio do fato. A distinção entre autor e partícipe, pois, só pode ser feita nos crimes 

dolosos. 

Com efeito, autor é quem possui o domínio do fato, é o senhor dos 

acontecimentos. Já os partícipes têm domínio unicamente sobre sua parcela de contribuição, 

mas, jamais atuam com controle sobre todo o fato. Se o fizerem, passam de meros 

coadjuvantes para protagonistas da senda criminosa. 
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Observa-se, assim, que, de acordo com a teoria do domínio do fato, o autor 

mantém em suas mãos, finalisticamente, o curso causal do fato típico. Ele pode fazer cessar 

ou avançar o fato até o seu resultado final. 

A concepção de autor para a teoria do domínio do fato está fundada em um 

critério objetivo. Reconhece que o agente que realiza com suas próprias mãos o fato típico 

deve receber a denominação de autor. No entanto, esse conceito formal-objetivo deve ser 

complementado também com um critério material: autor será aquele que possuir o domínio 

final do fato, mesmo que os partícipes não o possuam (DONNA, 2004:534). Vê-se, pois, que 

o conceito restrito de autor não permite compreender a figura do autor mediato.   

O acolhimento de um conceito restrito de autor como ponto de partida da 

teoria do domínio do fato justifica-se por respeito ao princípio da legalidade. Ora, em 

obediência a esse princípio é necessário que as condutas delituosas estejam devidamente 

descritas na lei e será autor quem realizar tais condutas. No entanto, o conceito restrito, como 

já dito, mostra-se insuficiente por não abranger a figura do autor mediato. Em conclusão, 

seguindo o pensamento de Donna, autor é todo aquele que realiza a conduta típica ou alguns 

de seus elementos e, nos crimes dolosos, autor será o que tem o domínio finalista do fato, 

mesmo que não tenha realizado a conduta típica (DONNA, 2004:535). 

A nova Parte Geral do Código Penal brasileiro adotou a teoria do domínio do 

fato, apesar de algumas posições doutrinárias em sentido contrário (COSTA JÚNIOR, t. 129). 

Tal conclusão obtém-se porque a reforma de 1984 foi realizada com forte influência do 

finalismo de Welzel e a teoria do domínio do fato é, antes de tudo, uma teoria finalista.    

É na teoria do domínio do fato que se pode definir com precisão a figura do 

co-autor. Esse também é autor, mas possui o domínio funcional do fato na parcela que lhe 

compete, ou seja, na divisão dos trabalhos referentes à prática delituosa, sua atuação é de 

tamanha importância que, sem ela, o crime não ocorreria da forma como foi planejado. Na 
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verdade, a co-autoria é a própria autoria, sua particularidade consiste em que o domínio do 

fato unitário é comum a várias pessoas (WELZEL, 1970b:120).   

A co-autoria está alicerçada na teoria do domínio do fato, precisamente no 

que toca à divisão dos trabalhos, na medida que cada co-autor é senhor das atividades que lhe 

foi confiada, dominando as funções que lhe foram atribuídas para a consecução final e o 

sucesso da atividade delituosa. 

Para Nilo Batista: 

a idéia de divisão de trabalho, que alguns autores, como Antolisei, situam como 
reitora geral de qualquer forma de concurso de agentes, encontra na co-autoria sua 
adequação máxima. Aqui, com clareza, se percebe a fragmentação operacional de 
uma atividade comum, com vistas ao mais seguro e satisfatório desempenho de tal 
atividade. Por isso os autores afirmam que a co-autoria se baseia no princípio da 
divisão de trabalho (BATISTA, 1979:76).  

Conclui-se, pois, que a co-autoria está baseada no domínio do fato, porém, 

uma vez que para sua execução devem intervir várias pessoas, esse domínio tem que ser 

comum: cada co-autor tem total controle sobre a divisão de trabalho previamente 

estabelecida.11    

1.3.4 A Autoria mediata  

Com o desenvolvimento doutrinário da teoria do domínio do fato, a figura do 

autor mediato passou a ser compreendida com mais rigor científico. Na verdade, a autoria 

mediata constitui-se em um dos pontos mais polêmicos referentes ao conceito de autor, 

                                                

 

11 Jesheck acrescenta que a co-autoria, no aspecto subjetivo, requer que os intervenientes vinculem-se entre si 
mediante uma resolução comum sobre o fato, assumindo, cada qual, dentro do plano conjunto, uma tarefa 
parcial, mas essencial, que o apresenta como co-titular da responsabilidade pela execução de todo o 
acontecimento. (JESCHECK, 1993:614) 
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resultando em um estado intermediário de intervenção no crime, situado entre a autoria direta 

e a participação (BRUERA, 2001:260).12 

Autor mediato é aquele que utiliza outrem como instrumento seu para a 

prática de determinado delito. Diferentemente do autor imediato, nas hipóteses de autoria 

mediata o agente não pratica o verbo do tipo penal, ou seja, não executa com suas mãos a 

ação típica, mas o faz por intermédio de terceiro, que age por erro ou mediante coação. 

Exemplo clássico na doutrina pode ser encontrado na hipótese da enfermeira que, por ordens 

do médico, ministra veneno no paciente pensando tratar-se de medicamento (MIRABETE, 

2003:233). 

A noção de autor mediato, como fruto da doutrina da teoria do domínio do 

fato, vem complementar e suprir as deficiências da teoria restritiva, que só considera autor 

quem realiza a ação típica pessoalmente. Com efeito, no exemplo citado acima, pela teoria 

restritiva, o médico é apenas mero partícipe, quando, de fato, agiu com todo o domínio 

finalístico da situação. 

O que caracteriza a autoria mediata é a circunstância do autor utilizar uma 

pessoa como instrumento para a sua atividade delituosa. O domínio do fato requer, na autoria 

mediata, que todo o acontecimento apareça como obra da vontade reitora do homem de 

atrás e que este, mediante sua influência, disponha do intermediário do fato.(JESCHECK, 

1993:591). É esse homem de atrás , que domina a vontade do executor do delito, o 

possuidor do domínio finalístico da situação. Fica evidente que todos os pressupostos 

necessários de punibilidade devem encontrar-se no homem de atrás , no autor mediato, e 

não no executor, autor imediato (BITENCOURT, 2003:388). 

                                                

 

12 Uno de los aspectos más polémicos que se han generado en torno a la autoria, es la autoria mediata, que 
resulta un estado intermedio de intervención en el delito, ubicado entre la autoria directa y la participación .  
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Diversas são as situações configuradoras da autoria mediata. Inicialmente, 

podem-se citar os casos em que o instrumento humano age por erro. Com efeito, nas 

hipóteses de erro de tipo, o executor não pode perceber os fatos, nem tampouco opor 

resistência a eles, vez que o autor mediato é quem maliciosamente maneja a sorte dos 

acontecimentos. É imprescindível que o executor não atue de maneira dolosa, já que, em 

sendo assim, não se pode falar em erro de tipo. O autor imediato é, nessas situações, uma 

ferramenta cega do homem de trás. O exemplo do médico e da enfermeira acima citado 

retrata bem essa situação. 

Outra hipótese de autoria mediata ocorre quando o instrumento atua por ser 

vítima de coação do homem de trás. Nesses casos, o executor age típica e ilicitamente, mas 

lhe falta a culpabilidade por não ser possível exigir-lhe uma conduta diversa da que teve. Fica 

evidente o domínio da situação pelo coator: ele é o controlador de todo o fato punível, sua 

vontade aniquila a vontade do dominado. Pode-se citar como exemplo o caso do gerente que é 

obrigado a retirar todo o dinheiro existente no cofre do banco e entregá-lo aos bandidos que 

fizeram sua família de refém. 

Também pode-se falar em autoria mediata quando o instrumento é um 

inimputável. É o caso daquele que manda um deficiente mental matar alguém. O executor age 

sem culpabilidade, mas o que determinou a prática do fato é considerado autor por possuir o 

domínio finalístico da situação. 

Aceita-se pacificamente na doutrina que a figura do autor mediato só existe 

se o instrumento humano por ele utilizado atuar por erro, ou mediante coação, ou for um 

inimputável. Em todas as situações, o ordenamento jurídico retira a responsabilidade penal do 

agente por sua atuação, em virtude da situação criada pelo autor mediato. 

O problema ocorre quando o terceiro, que age como instrumento, não atua 

por erro ou coação, mas reúne as condições necessárias para ser considerado autor, ou seja, 
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responsável pelo seu ato. Nessa hipótese, é inegável que o terceiro será autor do ilícito, por 

ser culpável, mas e o que determinou a prática do crime? Será autor mediato, partícipe ou co-

autor? Como será visto adiante em capítulo distinto, Claus Roxin apresentou mais uma forma 

de autoria mediata, além dos casos em que o instrumento age por erro ou coação: a 

fungibilidade do executor.  

1.3.5 A Autoria intelectual  

Autor intelectual é o mandante, é o que planeja a ação delituosa. Na verdade, 

a autoria intelectual caracteriza-se pelo fato de existir um autor que idealiza o crime e contrata 

ou combina com os executores a prática do delito. O autor intelectual em regra não pratica 

atos executórios, apenas orienta os autores materiais a colocar em prática o que foi objeto de 

seu intelecto. Mas, nada impede que o idealizador do crime fique na incumbência de alguma 

função executiva. 

Brandão considera a autoria intelectual como uma forma especial de autoria, 

pois, para ele a melhor teoria para conceituar autor é a restritiva, porque distingue a autoria 

da participação com um critério acertado: o da realização do verbo-núcleo típico 

(BRANDÃO, 2002b:236). 

O autor intelectual destaca-se dos demais integrantes do concurso de pessoas 

por ser a força inteligente do grupo, já que cabe a ele traçar todos os detalhes da operação 

delituosa. É na teoria do domínio do fato que se percebe sua importância para o sucesso do 

plano criminoso. 
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Tamanha é a importância da figura do autor intelectual, que o Código Penal 

Brasileiro determina que a pena será agravada em relação ao agente que promove, ou 

organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes  (art. 62, inciso I).  

1.3.6 Co-autoria alternativa e co-autoria aditiva  

Como visto, a co-autoria é na verdade a própria autoria: os atos executórios 

são compartilhados entre os integrantes do concurso de agentes. Todos são autores, ou, 

melhor dizendo, co-autores. Fundamenta-se a co-autoria na idéia de divisão de tarefas, em 

que os co-autores, unidos pelo vínculo psicológico, atuam com consciência de que 

contribuem para um empreendimento comum. 

As chamadas co-autoria alternativa e co-autoria aditiva vêm sendo objeto de 

estudo mais acurado por parte da doutrina alemã (CONLLEDO, 1997:295) e constituem-se 

em um mecanismo eficiente na árdua tarefa de diferenciar a autoria da participação. 

Ocorre a co-autoria alternativa quando dois ou mais sujeitos, com vínculo 

subjetivo, combinam de praticar um delito de modo que apenas um ou outro, 

alternativamente, realizará a conduta típica, gerando o resultado pretendido. Um exemplo 

esclarecerá melhor a hipótese: imagine-se que A e B resolvem matar um desafeto que, 

em determinada hora, poderá passar pela rua X ou pela avenida Y, na saída da cidade. Na 

hora combinada, ambos postam-se de emboscada, a quilômetros de distância um do outro. A 

vítima, então, no momento certo, cruza a via X, sendo alvejado por vários tiros disparados 

pelo algoz A . 

Não há dúvidas que A é autor do homicídio. Mas e a participação de B ? 

Responderá ele como autor ou partícipe no assassinato? Apesar de divergência na doutrina 
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germânica (CONLLEDO, 1997:297), trata-se de um típico caso de co-autoria, mediante a 

aplicação da teoria do domínio do fato. 

Com efeito, os intervenientes são responsáveis em cinqüenta por cento pelo 

sucesso da empreitada criminosa, pois se um dos dois desistir do combinado, caem pela 

metade as chances de sucesso. Ambos planejaram uma meta comum para matar uma pessoa, 

ambos possuíam o domínio funcional da situação. Atribuir a B a qualidade de partícipe é 

menosprezar a importância que o mesmo teve para a realização do evento. Dessa forma, no 

caso hipotético apresentado, ambos devem responder como autores, face à co-autoria 

alternativa. Chega-se a essa conclusão em virtude da aplicação da teoria do domínio do fato. 

Para os que aceitam a teoria restritiva do autor, como B não executou qualquer atividade 

típica, responderá na qualidade de partícipe. 

Já a co-autoria aditiva ocorre quando várias pessoas combinam a prática de 

determinado delito da seguinte forma: as ações executórias são divididas entre os integrantes 

do concurso, de modo que a atuação conjunta de todos visa a garantir que as possíveis falhas 

da atuação de um dos agentes sejam compensadas pelos acertos do outro ou outros e, assim, 

seja completamente segura a produção do resultado pretendido. Pode-se citar o exemplo de 

vários terroristas que, com o prévio acordo de matar determinado político, postam-se cada um 

em janelas distintas de um prédio próximo ao local por onde a vítima passará e, nesse exato 

instante, atiram todos simultaneamente, sem se saber qual das balas foi a que ocasionou a 

morte. 

Na co-autoria aditiva, como no exemplo acima, percebe-se que presente está 

uma nítida divisão de tarefas entre os agentes, ou seja, detêm todos eles o domínio funcional 

da situação: são co-autores de um plano único, em que cada membro do concurso possui uma 

contribuição relevante, o que vai gerar sucesso na obtenção do resultado. 
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A atribuição da qualidade de autores (ou co-autores) nos casos de co-autoria 

aditiva é decorrência da aplicação direta da teoria do domínio do fato, sob a variação do 

domínio funcional, uma vez que se adotada a teoria restritiva, apenas aquele que praticou ato 

executório pode ser denominado de autor. 

Todavia, ao analisar as hipóteses de co-autoria aditiva e co-autoria 

alternativa, Conlledo conclui que a idéia de domínio funcional não me parece adequada para 

caracterizar a co-autoria, porque amplia (ainda que de maneira mais tolerável que outras 

concepções menos exigentes em matéria de co-autoria) o conceito de autor além da estrita 

realização do tipo, perdendo-se, com isso, em parte, as vantagens que tornam aconselhável 

optar por um conceito restritivo de autor (CONLLEDO, 1997:317). 

 

1.3.7 Autoria colateral  

Outro aspecto interessante ocorre nos casos da chamada autoria colateral, 

também denominada de autoria acessória, que acontece quando dois ou mais agentes, sem 

prévio acordo, praticam determinado fato punível de modo que suas condutas convergem para 

a produção do resultado, mas sem a presença do vínculo subjetivo. A realização do evento 

típico ocorre independentemente da vontade dos autores colaterais. As condutas são 

simultâneas e, por inexistir o liame psicológico, não se pode falar em co-autoria. Os agentes 

são autores colaterais, não havendo concurso de pessoas.    

A configuração da autoria colateral tem efeitos práticos importantíssimos.  

Veja-se o seguinte exemplo: A e B , sem vínculo subjetivo, disparam simultaneamente 

contra C , que vem a falecer em decorrência de um dos disparos. Se ficar caracterizada a co-

autoria, irrelevante é o fato de saber quem fez o quê: cada co-autor responderá pelo 
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homicídio. Na autoria colateral a solução é outra: se o exame pericial conseguir identificar 

quem efetivamente matou C , então o que matou responderá por homicídio consumado e o 

outro, por tentativa de homicídio. Se não for possível essa identificação, ambos responderão 

por tentativa de homicídio, sob pena de um deles ser responsabilizado por um crime que não 

cometeu.13 

A problemática da autoria colateral não se restringe apenas a discussões 

acadêmicas. Recentemente, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça:  

PENAL. CO-AUTORIA E AUTORIA COLATERAL. DISTINÇÃO. Policiais 
militares que, em perseguição a veículo que desobedecera à ordem de parar, 
desferem vários tiros em direção ao veículo perseguido, um deles atingindo o 
menor que estava na direção, matando-o. Pedido de condenação de todos os 
policiais, o autor do tiro fatal pela autoria, os demais em co-autoria, por homicídio 
consumado (art. 205, § 1º, do CPM), apesar de ter sido identificado o único projétil 
causador da morte como tendo partido da arma do primeiro. Hipótese em que, por 
ser a perseguição aos fugitivos desobedientes fato normal na atividade de 
policiamento, não se pode tomá-la como suficiente a caracterizar a necessária 
unidade do elemento subjetivo dirigido à causação solidária do resultado. Assim, 
nessa hipótese, os disparos de arma de fogo devem ser examinados em relação a 
cada um dos responsáveis por esses disparos, caracterizando-se, na espécie, a 
denominada autoria colateral. Como apenas um desses disparos, com autoria 
identificada, atingiu a vítima, matando-a, o autor do tiro fatal responde por 
homicídio consumado, os demais, ante a prova reconhecida pelo acórdão de que 
também visaram a vítima, sem atingi-la, respondem por tentativa de homicídio. 
Recurso especial conhecido e provido (Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
Especial n.º 37.280. Relator Ministro Assis Toledo).  

 

1.3.8 A Participação: espécies e fundamentos de punibilidade  

Ao lado daquele que pratica condutas típicas ou que exerce o domínio do 

fato, pode existir uma cooperação acessória de determinada pessoa que participa do evento 

criminoso, porém sem executar o tipo penal.  
                                                

 

13 É o exemplo de Fragoso: Tício e Caio, ignorando cada um deles a atuação do outro, alvejam simultaneamente 
Mévio que vem a falecer. Cumpre então distinguir: se a vítima morreu em conseqüência dos disparos 
efetuados por ambos, respondem os dois por homicídio consumado. Se a vítima morreu em conseqüência dos 
disparos de Tício, só este responderá por homicídio consumado, tendo Caio praticado tentativa de homicídio. 
Se houver dúvida intransponível sobre a autoria, a única possível solução é a de responderem ambos os autores 
dos disparos por tentativa de homicídio,  excluída a responsabilidade pelo resultado morte, de autoria incerta . 
(FRAGOSO, 2003:315).    
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Essa atuação coadjuvante recebe a denominação de participação. Partícipe é 

aquele que auxilia o autor principal na prática do delito. Sua atividade é meramente acessória 

e depende da atuação do autor. É a cooperação dolosa em crimes dolosos, pois deve haver a 

convergência entre o dolo do partícipe e o dolo do autor para alcançar o resultado típico 

desejado. 

A conduta do partícipe, analisada isoladamente, não é típica. Na verdade, 

para aquilatar sua responsabilidade é preciso que se faça uma operação de adequação típica 

mediata, combinando o dispositivo penal referente à participação com o tipo previsto na parte 

especial do Estatuto Punitivo. Um exemplo ilustrará melhor essa situação: se alguém 

empresta, dolosamente, uma faca para o agente matar determinada pessoa, estamos diante um 

caso típico de concurso de agentes, onde vislumbramos a presença de um autor (o que 

praticou o verbo do tipo de homicídio e tinha o domínio do fato, incidindo nas penas previstas 

no artigo 121 do Código Penal Brasileiro) e de um partícipe (o que emprestou a arma). Ora, o 

fato de emprestar uma faca a alguém não possui tipicidade, mas como a intenção do partícipe 

era também de matar a vítima, sua responsabilidade será determinada através do processo de 

adequação típica mediata, combinando-se o artigo 121 com o artigo 29, que dispõe: Quem, 

de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade . 

Verifica-se, pois, que partícipes são aqueles que contribuem culpavelmente 

para a produção de determinado resultado típico, sem cumprir o processo executivo e sem 

funcionar como autores (BALESTRA, 2002:403).  Participação, portanto, não é um conceito 

autônomo, mas, sim, um conceito de referência, já que depende do conceito de autor, o que 

lhe confere a característica da acessoriedade (PIERANGELI, 1992:301). 

Pode-se falar em participação própria e participação imprópria. A primeira 

ocorre quando o partícipe atua anteriormente, ou no exato momento da execução típica 
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perpetrada pelo autor. Já a participação imprópria acontece após a atuação típica do autor, 

sabendo o partícipe que seu auxílio se dá após a prática do crime. Nesse último caso, o 

partícipe não responde pelo delito praticado pelo autor, não se podendo falar em participação 

propriamente dita, já que o partícipe atua após a consumação do crime. São os casos de 

favorecimento.14 

A participação própria pode ser moral ou material. Moral é a participação 

que ocorre nos casos de induzimento e instigação. Ela incide sobre o processo mental 

consciente do autor. Induzir é criar a idéia delituosa na mente do autor, é incutir, fazer nascer 

a idéia. Já a instigação tem um caráter de reforço, de estímulo à idéia criminosa que já existe 

na cabeça do autor. Instigar é determinar a outrem a prática de um fato doloso (BALESTRA, 

2002:421). Tanto no induzimento, quanto na instigação, é preciso que a atuação do partícipe 

seja revestida da característica da acessoriedade, pois se desempenhar ele uma atividade 

principal, será considerado autor, jamais partícipe. 

Para Bitencourt: 

em resumo, a instigação é uma espécie de participação moral em que o partícipe 
age sobre a vontade do autor, quer provocando para que surja nele a vontade de 
cometer o crime (induzimento), quer estimulando a idéia existente, que é a 
instigação propriamente dita, mas, de qualquer modo, contribuindo moralmente 
para a prática do crime (BITENCOURT, 2003:392).   

Na participação material, também chamada de cumplicidade, o partícipe não 

atua no psiquismo do agente, seu auxílio é puramente material, ou seja, ele facilita 

materialmente a prática da infração penal, fornecendo objetos, emprestando armas, dirigindo 

o veículo para assegurar a fuga dos autores etc. É uma contribuição física, um verdadeiro 

auxílio. A cumplicidade, dessa forma, deve fomentar o fato principal, ou seja, o partícipe 

deve prestar uma contribuição causal à execução do fato principal (WELZEL, 2003:182). 

                                                

 

14 Para Pierangeli, o favorecimento consiste na intervenção de uma pessoa após a prática de um delito que já se 
completou, e cuja cooperação é do conhecimento do autor ou co-autores, a quem presta auxílio 
(PIERANGELI, 1992:292). 
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Por ter o partícipe uma atuação secundária, o fundamento de sua 

punibilidade encontra-se na teoria da acessoriedade, uma vez que a atividade do partícipe 

depende da do autor, ou seja, é acessória de uma atividade principal. 

Nosso ordenamento jurídico adotou a teoria da acessoriedade, positivada no 

artigo 31 do Código Penal: O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 

disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos a ser 

tentado . 

Asúa apresenta quatro princípios gerais que devem revestir a atuação do 

partícipe, para que o mesmo seja considerado como tal: identidade de tipo, começo da 

execução pelo autor, limite do injusto e coincidência de culpabilidade (ASÚA, 2002:503).  

Por ser a acessoriedade o fundamento de punibilidade da participação, 

algumas teorias existem que visam a limitar o alcance dessa atividade acessória, são elas: a) a 

teoria da acessoriedade extremada; b) a teoria da acessoriedade limitada; e c) a teoria da 

acessoriedade mínima ou restrita. 

Para teoria da acessoriedade extremada, o comportamento principal, para 

gerar a punição do partícipe, deveria ser típico, ilícito e culpável. Dessa forma, se o autor 

fosse inimputável, portanto, não-culpável, o partícipe seria impunível. Tal teoria leva em 

consideração o conceito analítico de crime: para que o partícipe seja punido, é preciso que o 

autor pratique um injusto culpável.  

A teoria da acessoriedade limitada exige que a atividade do autor seja típica 

e antijurídica, para que possa haver a punição do partícipe. Não é necessário que o autor seja 

culpável, até porque a culpabilidade é individual. É a teoria adotada pela a maioria dos 

doutrinadores. 
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Por fim, a teoria da acessoriedade mínima é o oposto da extremada: para se 

punir o partícipe, basta que a atividade do autor seja típica, sendo indiferente a ilicitude de sua 

conduta. Assim, para essa teoria, aquele que induzir o autor a agir dentro limites exigidos pela 

excludente da legítima defesa, responderá pelo crime, enquanto o executor (autor principal) 

terá sua ação justificada. 

Dentre as três teorias acima citadas, a que melhor fundamenta a punibilidade 

do partícipe é a da acessoriedade limitada, até porque apenas se é culpável da própria 

culpabilidade e a ninguém aproveita a culpabilidade alheia (ASÚA, 2002:503).              
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CAPÍTULO 2  

O FENÔMENO DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA  

2.1 IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA, PROBLEMÁTICA CONCEITUAL E  

      CARACTERÍSTICAS DO CRIME ORGANIZADO   

A delinqüência organizada constitui, no mundo contemporâneo, um dos 

flagelos sociais mais nocivos que afetam a humanidade, cujas dimensões ainda não foram 

completamente calculadas (MAYOR, 1999:216). 

Discute-se, sob um ponto de vista temporal, se o crime organizado sempre 

existiu, ou, pelo contrário, se é fenômeno recente, típico da sociedade dos dias atuais. 

Inicialmente, convém destacar que inegável é o fato de que a associação de 

duas ou mais pessoas para a prática de ações delituosas é tão antiga quanto a existência do 

próprio crime (MANHEIM, 1993:953). Da mesma forma que o homem, nos primórdios, 

percebeu que se unindo a outros pares poderia empreender com mais sucesso suas atividades 

lícitas, notou, também, que as condutas delituosas poderiam ser mais vantajosas com a união 

de várias pessoas. 

Desse modo, a associação para o crime sempre existiu. No entanto, ocorre 

que o fenômeno da criminalidade organizada alcançou, nos tempos modernos, proporções 

nunca antes atingidas, ultrapassando, inclusive, as fronteiras que separam os países. Se antes a 

delinqüência organizada operava nos limites de um único Estado, hoje existem diversas 
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atividades criminosas ordenadas com ramificações internacionais, como, por exemplo, o 

tráfico ilícito de entorpecentes e o comércio clandestino de animais silvestres.15 

Com efeito, os vestígios da criminalidade associativa se perdem no perpassar 

da história. Mas o que hoje se entende por crime organizado, com feições empresariais, 

ramificações no poder público e amplo aparato tecnológico, é fenômeno característico típico 

da época atual.   

Constata-se, pois, que o fenômeno constitui, hoje em dia, objeto de 

preocupação tanto da dogmática penal, quanto das políticas criminais das nações modernas. E 

não é só isso, o crime organizado passou a ocupar posição de destaque nos noticiários 

televisivos e impressos da mass media em todo o mundo. 

É comum a utilização indistinta das expressões nova criminalidade, 

criminalidade moderna, criminalidade contemporânea e criminalidade organizada. Beck 

chama atenção para o fato de que os três primeiros termos tentam distinguir a criminalidade 

que ora se analisa daquela denominada clássica ou tradicional. Enquanto o último refere-se a 

uma categoria ainda mais específica de crime (BECK, 2004:58). 

Neste trabalho opta-se pelas expressões criminalidade contemporânea e 

criminalidade organizada, que se encontram intrinsecamente ligadas, ressaltando que nem 

toda criminalidade contemporânea é organizada, mas toda criminalidade organizada é 

contemporânea. 

Acontece que há consenso na doutrina, doméstica e estrangeira, a respeito da 

impossibilidade de se fornecer com segurança o conceito de criminalidade organizada ou 

                                                

 

15 Observação percuciente é feita por Beck: (...) a delinqüência organizada existiu sempre, da mesma forma que 
sempre existiu a atividade lícita organizada. Ambas em função da tendência do homem em planejar suas 
tarefas, sobretudo quando trabalha em grupo. O que ocorre é que, nas sociedades contemporâneas, a 
delinqüência organizada em sentido específico, ou qualitativamente organizada (em oposição à delinqüência 
de baixo grau de organização, inerente, de alguma forma, a qualquer classe de delinqüência coletiva ou 
associativa delitiva), alcançou dimensões extremamente vastas (BECK, 2004:56).  
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crime organizado16. Isto ocorre devido ao fato de que a criminalidade contemporânea vem-se 

desenvolvendo a passos geométricos e amplia sobremaneira seus campos de atuação, como se 

pode citar, a título de exemplo, o comércio internacional de armas, de tecidos humanos e de 

material radioativo, além do tráfico internacional de entorpecente e animais silvestres, já 

anteriormente referidos. Mas nem todas as atividades ilícitas aí mencionadas, que diariamente 

são alvos de notícia pela imprensa mundial, revestem-se das características do crime 

organizado.   

Os caracteres do fenômeno não são apresentados de modo uniforme pela 

doutrina, como se verá adiante, posto que tal faceta da criminalidade contemporânea não 

possui, ainda, um conceito seguro, cientificamente elaborado, que permita delimitar com 

precisão seu conteúdo. A dificuldade justifica-se porque é preciso ter cuidado para não se 

partir do pressuposto de que é possível encontrar-se uma definição única para o fenômeno 

(BECK, 2004:64).  

O fenômeno alcança proporções tais que nem sempre um conceito único irá 

referir-se ao mesmo acontecimento. Nas palavras de Beck:  

disso se dessume que é consenso na doutrina (e nem poderia ser diferente) a idéia 
de que, pelo menos até o presente momento, não é possível o estabelecimento de 
um conceito definitivo (ou mesmo de algum conceito, como mostra Raúl 
Zaffaroni) de crime organizado. Somente (e no máximo) aproximarmos o seu 
conteúdo (BECK, 2004:68).    

Para Hassemer necessário é distinguir dois âmbitos de incidência da 

criminalidade: o da criminalidade de massas, aquela que produz medo na sociedade e gera 

meios de combate às investidas dos delinqüentes, e o da criminalidade organizada, fenômeno 

cambiante e sem vítimas imediatas ou com vítimas difusas, sendo que, nesta última hipótese 

                                                

 

16 Para Damásio de Jesus, falar com precisão a respeito do crime organizado exige alcançar uma precisão 
terminológica sobre seu significado, requisito mínimo para se construir considerações sólidas. De ver-se, 
contudo, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência da maioria dos países reconhecessem ser quase 
impossível formular um conceito unânime (JESUS, 2000:138).    
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ainda não há consenso da doutrina sobre seu conteúdo e se ela realmente existe 

(HASSEMER, 1994:293). 

Castanheira faz a seguinte observação:  

O certo é que esse segundo fenômeno (criminalidade organizada) é muito pouco 
preciso, o que equivale dizer que ainda não se sabe muito bem o que é, como se 
manifesta e no que se distingue do crime de massa. Em síntese, crime organizado 
não é crime de quadrilha, não é tampouco qualquer associação criminosa. E, ainda, 
crime organizado constitui uma gama incerta de fenômenos delitivos distintos 
(CASTANHEIRA, 1998:104).   

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Zaffaroni entende o crime 

organizado como um fenômeno de mercado desorganizado ou não-disciplinado e, dessa 

forma, frustradas serão todas as tentativas de conceituação, pois constituirão a pretensão de 

prender em um conceito criminológico a dinâmica do mercado (ZAFFARONI, 1996:54). 

Verifica-se, pois, que o único consenso existente na doutrina sobre o crime 

organizado repousa na impossibilidade de apresentar-se um conceito único referente a tal 

fenômeno.  

Tal dificuldade conceitual, inclusive terminológica, não se constitui em um 

óbice para que, através da análise de casos concretos, chegue-se a apontar quais os caracteres 

da criminalidade organizada.17 

Duas características, segundo Zaffaroni, sobressaem-se no fenômeno da 

criminalidade organizada: a estrutura empresarial e a atividade dirigida para os mercados 

ilícitos (ZAFFARONI, 1996:46). Pode-se concluir, pois, na esteira do pensamento do 

doutrinador argentino, que só se pode falar em crime organizado após o advento do sistema 

econômico capitalista. 

                                                

 

17 Apesar de também não haver consenso doutrinário, nada impede que sejam fornecidos os caracteres do crime 
organizado. Mais uma vez, segue o pensamento de Beck: Diferentemente do tocante à elaboração de um 
conceito de crime organizado, a enunciação de suas características se apresenta deveras mais fácil. Aqui não 
existe o rigor da almejada univocidade de um conceito. Ao revés, os elementos que compõem uma modalidade 
delitual podem ser utilizados em diferentes conjuntos, diferenciados por inclusões, exclusões e adaptações . 
(BECK, 2004:74). 
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Gomes e Cervini apontam um rol de requisitos que podem assim ser 

apresentados: hierarquia estrutural; planejamento empresarial; uso de meios tecnológicos 

avançados; recrutamento de pessoas; divisão funcional das atividades; conexão estrutural ou 

funcional com o poder público ou com o agente do poder público; oferta de prestações 

sociais; divisão territorial das atividades ilícitas; alto poder de intimidação; alta capacidade 

para a prática de fraude; conexão local, regional, nacional ou internacional com outra 

organização criminosa (GOMES; CERVINI, 1997:121).  

Montalvo ressalta que diversas análises estão sendo feitas na União Européia 

com o objetivo de determinar a existência do crime organizado, tendo os estudiosos chegado 

às seguintes conclusões a respeito das características do fenômeno: concorrência de duas ou 

mais pessoas; comissão de delitos graves; ânimo de lucro; distribuição de tarefas; 

permanência; e atividade internacional (MONTALVO, 2001:104).   

Já Beck elenca as seguintes características do fenômeno, por considerá-las 

as mais importantes, mas fazendo a ressalva de que o rol pode ser muito bem acrescido de 

novos atributos, já que se trata de fenômeno mutante (BECK, 2004:46): estrutura plúrima 

hierarquizada e permanente; finalidade de lucro ou poder; utilização de meios tecnológicos; 

conexão com o poder público; internacionalização; uso da violência ou intimidação; 

cometimento de delitos com graves conseqüências sociais; e emprego de lavagem de 

dinheiro. 

Para Reale Júnior são os seguintes os elementos que caracterizam a 

delinqüência organizada: aspecto institucional da associação; planejamento estratégico e 

hierarquia; forte disciplina de comando, inclusive com imposição de violência para se obter 

obediência; corrupção de agentes oficiais (REALE JÚNIOR, 1996:184-185). 

Observa-se, assim, que os doutrinadores apresentam características 

diferentes a respeito do fenômeno da criminalidade organizada. No entanto, alguns atributos 
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se repetem, mudando-se apenas o enfoque escolhido pelo autor. A seguir, com base na 

pesquisa realizada, apresentam-se os principais caracteres relativos à criminalidade 

organizada:   

a) prática permanente de atividades delitivas; 

A criminalidade organizada deve estar estruturada para exercer suas 

atividades de modo permanente, contínuo. Não se concebe falar no fenômeno se os 

delinqüentes uniram-se para o cometimento de um crime isolado, ou, até mesmo, de alguns 

delitos previamente acordados. E mais, a organização, face ao caráter permanente de suas 

condutas, deve estar ordenada de uma forma que consiga sobreviver, inclusive, sem a 

presença do chefe, nas situações em que ele estiver morto ou detido, por exemplo. Tal fato 

mostra a continuidade delitiva da estrutura, como se a mesma tivesse vida própria.   

b) estrutura hierarquizada e fins lucrativos; 

Característica marcante do fenômeno é a hierarquia. Existe, nas organizações 

criminosas, um verdadeiro centro polarizado de poder, de onde emanam as ordens e de onde 

são disciplinadas as funções que cada integrante da associação deverá desempenhar, desde as 

atividades mais importantes, tais como funções de chefia e gerência, até as atividades menos 

qualificadas, como as dos que executam com as próprias mãos os delitos previamente 

determinados pelos chefes da organização. Estrutura hierarquizada é característica marcante 

do fenômeno. 

Além disso, a criminalidade organizada funciona em razão do lucro, até 

porque o fenômeno é reflexo, típico da sociedade capitalista hodierna. Esse tipo de 

organização parece deter uma aparente vantagem sobre o sistema jurídico penal das 
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sociedades modernas, devido ao fator de surpresa com que se costuma apresentar e, também, 

pelos recursos econômicos que superam amplamente os dos países em que atua (MAYOR, 

1999:216).   

c) prática de crimes que atingem bens jurídicos fundamentais individuais e 

coletivos; 

As atividades desenvolvidas pela criminalidade organizada costumam atingir 

não só bens jurídicos individuais, mas também alcançam os valores e interesses de toda uma 

coletividade, principalmente, neste último caso, quando os agentes do crime organizado 

deixam de utilizar a violência e passam a usar de fraudes e outras estratégias delituosas que 

visam a objetivos específicos. É o exemplo do tráfico internacional de entorpecentes, citado 

por Beck, em que é comum a existência de vítimas individuais, quais sejam, as que sofrem 

lesão corporal, ameaça etc., mas as ações desenvolvidas por essa atividade delituosa 

transcendem, muitas vezes, para o social, ocasionando danos para a coletividade como um 

todo (BECK, 2004:89).    

d) interligação com o poder público através da corrupção; 

É comum a atividade do crime organizado estar infiltrada nas estruturas do 

Estado através da corrupção dos agentes públicos. Tal fato é facilmente constatado em 

praticamente todos os países em que o fenômeno atua, conforme se pode comprovar pelos 

noticiários da imprensa mundial que sempre veicula informações sobre a prisão de delegados, 

juízes, parlamentares etc., demonstrando, assim, a periculosidade desse tipo de criminalidade 

e a vulnerabilidade da sociedade e do próprio Estado, já que as instituições oficiais 
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encarregadas de combater o crime organizado encontram-se contaminadas pelo próprio 

fenômeno, comprometendo, dessa forma, todo o aparato estatal.  

Tal conexão com poder público decorre da corrupção dos agentes estatais, 

através de uma gama de investidas da delinqüência organizada nos setores públicos 

encarregados da aplicação da lei penal: propostas de propina e de participação nos lucros 

oriundos da atividade criminosa, oferecimento de presentes e outras dádivas, tráfico de 

influência etc.18      

e) aparato tecnológico e internacionalização de suas atividades.   

Por fim, pode-se apontar também como características da delinqüência 

organizada dois aspectos importantes: aparato tecnológico e prática de atividades voltadas 

para o mercado internacional. 

A utilização de meios tecnológicos é algo presente no crime organizado. Na 

verdade, não são todas as modalidades desse tipo de delinqüência que utilizam mecanismos 

de ponta, pois o uso de aparelhagem moderna tem a ver com os crimes que a organização 

pratica, posto que em alguns casos, como o terrorismo, por exemplo, essa característica não é 

tão marcante. Mas é fato incontroverso que essa característica detém especial importância nas 

ações perpetradas pela criminalidade organizada, ganhando destaque, principalmente, quando 

as atividades são desencadeadas em países em desenvolvimento. 

Por sua vez, a internacionalização do crime organizado é uma das 

características mais marcantes do fenômeno. Esse fato faz com que, inclusive, torne-se cada 

                                                

 

18 Schilling, ao discorrer sobre a corrupção e o crime organizado, citando Boaventura de Souza Santos, chama a 
atenção para o fato de que a corrupção é, conjuntamente com o crime organizado ligado sobretudo ao tráfico 
da droga e ao branqueamento de dinheiro, a grande criminalidade desse terceiro período (crise do Estado-
Providência) e coloca os tribunais no centro de um complexo problema de controle social (SCHILLING, 
2001:405).      
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vez mais difícil o controle e a repressão dessas atividades, por envolver diversos países, como 

é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, em que a atividade delituosa divide-se entre o país 

produtor e os que irão consumir ou distribuir a droga.  

Apenas para citar um exemplo do caráter transnacional dessa atividade 

delituosa, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça confirma a existência de:  

(...) robusta organização criminosa articuladamente montada e destinada à prática 
de inúmeras atividades ilícitas, sendo que todas elas rodeiam a atividade principal, 
que consiste na extração de diamantes de reserva indígena para destiná-los 
ilegalmente ao comércio exterior, sendo que cada integrante da quadrilha possui 
atribuição própria (Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus n. 3366-9-RO 
(2004/0017203-6), p. 238, Rel. Min. Jorge Scartezzini.).   

Todavia, nada impede que o grupo resolva intensificar, ou até mesmo 

concentrar as suas atividades em único país. Beck (2004:85) cita o exemplo da exploração da 

prostituição ou a formação de grupos para a prática de seqüestros como atividades ilícitas que 

podem muito bem ser desenvolvidas nos limites do território doméstico. 

Vale salientar, pois, que essas são as principais características do crime 

organizado, o que não quer dizer que toda atividade desenvolvida por esse tipo de 

delinqüência deva apresentar simultaneamente todos os atributos acima descritos, até porque, 

face à dificuldade de chegar a um conceito preciso sobre o tema em estudo, suas 

características gerais terminam por representar um pouco dessa imprecisão terminológica.  

2.2  O SURGIMENTO DA LEI 9.034/95 COMO FORMA DE COMBATER O CRIME  

       ORGANIZADO NO BRASIL: A CONTROVERSA FIGURA TÍPICA         

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO DIREITO PÁTRIO   

O cenário da criminalidade organizada no país é deveras preocupante. A 

imprensa relata, à exaustão, notícias diárias a respeito dos conflitos entre a polícia e os grupos 



 
47

 
envolvidos com o narcotráfico, além de freqüentes matérias sobre a indústria dos seqüestros, 

tráfico de animais e conexões internacionais envolvendo lavagem de dinheiro. 

Para agravar ainda mais a situação, também existe a fragilidade da polícia 

brasileira, em face do poderio das organizações criminosas, além de problemas relativos à 

corrupção na atuação policial. O Ministério Público, por sua vez, não dispõe de meios 

operacionais suficientes para enfrentar o fenômeno de maneira global e orgânica 

(GRINOVER, 1997:61).   

Esse panorama caótico vem-se desenvolvendo com uma velocidade 

inimaginável desde a década de oitenta. Como conseqüência, o país tenta intensificar, sem 

muito sucesso, sua produção legiferante na tentativa de fazer brecar o crescimento do crime 

organizado. Dessa intensa atividade legislativa, podem-se citar os seguintes diplomas 

normativos, que já fazem parte do nosso ordenamento jurídico:    

a) Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de substâncias 

entorpecentes, de 19 de dezembro de 1998 (já ratificada pelo Brasil desde 1991);  

b) Convenção sobre os direitos da criança (Resolução L44/XLIV da 

Organização das Nações Unidas, de 28 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 24 de 

setembro de 1990);  

c) Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, 

nos termos do art. 5º XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências;  

d) Lei 9.034, de 03 de maio de 1995, que dispõe sobre a utilização de meios 

operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, 

alterada posteriormente pela Lei 10.217, de 11 de abril de 2001; 
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e) Lei 9.613, de 1º de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem 

ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para 

os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras  COAF 

e dá outras providências.  

Dentre os diplomas legais acima elencados, o único que foi criado com o 

escopo de enfrentar diretamente o problema do crime organizado foi a Lei 9.034/95, com sua 

posterior alteração pela Lei 10.217/2001. No entanto, como será visto adiante, com a recente 

inovação legislativa, a Lei de 1995 perdeu grande parte de sua eficácia, segundo a opinião de 

inúmeros doutrinadores. 

O grande problema reside no fato de que a Lei 9.034/95, criada para prevenir 

e reprimir as ações praticadas por organizações criminosas, com sua modificação ulterior, não 

definiu o que se deve compreender por organizações criminosas. Dessa forma, todos os 

dispositivos da lei em que conste a expressão organizações criminosas perderam sua eficácia, 

pelo simples fato de não se saber, ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, o que se entende 

por tal fenômeno (GOMES, 1992:487).     

Faz-se mister ressaltar que os tribunais brasileiros vinham dando ampla 

efetividade à Lei 9.034/95, mas, devido à alteração implementada pela Lei 10.217/2001, o 

panorama mudou. Veja-se, exempli gratia, corroborando a assertiva a respeito da aplicação da 

lei de combate ao crime organizado, a seguinte jurisprudência oriunda do Superior Tribunal 

de Justiça, que efetivava a Lei de 1995: 

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Organização criminosa. Art. 7º da 
Lei 9.034/95. Liberdade provisória. Insuscetibilidade daqueles que tenham tido 
efetiva e intensa participação nas condutas delitivas. Garantia de aplicação da lei 
penal. Possibilidade real de fuga do paciente para o exterior. Concessão de fiança. 
Impossibilidade. Excesso de prazo na formação da culpa. Não caracterização. 1. A 
vedação à liberdade provisória prevista no art. 7º da lei 9.034/95 constitui 
instrumental de que dispõe o Estado para desarticular a organização criminosa. 
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Trata-se, pois, de mecanismo político-jurídico apto a combater a sofisticação e a 
ousadia do grupo, privando, ad cautelam ,a liberdade daqueles que nela tenham tido 
intensa e efetiva participação, preservando, por conseguinte, a ordem pública. 2. 
Caracterizada a intensa e efetiva participação dos agentes na organização criminosa 

 
tendo-os como responsáveis pelo transporte de mercadorias que ingressavam no 

território nacional sem a devida fiscalização da autoridade competente, valendo-se 
de informações privilegiadas e, em contraprestação, oferecendo vantagem indevida 
a agentes públicos -, há de se preservá-los sob custódia preventiva. 3. A real 
possibilidade de fuga para o exterior em face da existência de vultoso fluxo 
financeiro dos agentes no Uruguai constitui óbice à concessão de liberdade 
provisória, tendo em vista a garantia da aplicação da lei penal. Nessa hipóteses, 
presta-se confiabilidade ao juízo da causa, máxime porque, presidindo a ação penal, 
tem-se-no como órgão mais sensível às vicissitudes do processo. 4. Não será 
concedida fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da 
preventiva (art. 324, IV, do CPP). 5. Não correm os prazos se há força maior ou 
obstáculo judicial oposto pela parte contrária (art. 798, § 4º, do CPP). 6. Não 
constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela 
defesa (Súm. STJ, Enunciado 64). 7. Ordem denegada (Superior Tribunal de 
Justiça. Habeas corpus n. 15.305-RS (2000/0138747-2), p. 288, Rel. Min. 
Hamilton Carvalhido). 
      

Observa-se, pois, que a citada lei, mesmo com suas imperfeições técnicas, 

vinha sendo aplicada no país. 

Em sua redação original, o art. 1º da Lei 9.034/95 preconizava: Esta Lei 

define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que versem sobre crime 

resultante de ações de quadrilha ou bando .  

Já o caput do art. 2º, misturando os conceitos de quadrilha ou bando e 

organizações criminosas, dispunha: Em qualquer fase de persecução criminal que verse 

sobre ações praticadas por organizações criminosas são permitidos, além dos já previstos na 

lei, os seguintes procedimentos investigatórios e formação de provas (...) . 

Tal confusão conceitual levou Castanheira a afirmar, à época, que para a lei 

penal brasileira, nesse cenário de falta de definição do crime organizado, não há distinção 

normativa entre quadrilha ou bando e organização criminosa (CASTANHEIRA, 1998:110-

111). Mesmo assim, passou-se a admitir que a lei abrangia os casos de ações praticadas por 

organizações criminosas, compostas pelos dados típicos do delito quadrilha ou bando, 

previsto no art. 288 do Código Penal Brasileiro (GOMES, 1992:488). 
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Mas com a edição da Lei 10.217/2001 a situação é outra. O art. 1º citado 

passou a vigorar com a seguinte redação: Esta lei 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 . 

Depreende-se que pelo texto atual a lei incidirá nos ilícitos praticados por 

quadrilha ou bando, organização criminosa e associação criminosa. Ora, a definição de 

quadrilha ou bando consta do art. 288 do Código Penal; com relação à associação criminosa, 

esta expressão encontra-se positivada em nosso ordenamento jurídico no art. 14 da Lei 

6.368/76 (Lei de Tóxicos) e no art. 2º da Lei 2.889/56 (que dispõe sobre o crime de 

genocídio); mas, no que pertine à organização criminosa, não existe no direito brasileiro a 

definição do que realmente seja.19    

Dessa forma, a lei de combate ao crime organizado no Brasil não respeitou 

um princípio basilar do direito penal moderno: o da legalidade, já que as condutas que o 

Estado considera como merecedoras de reprovação penal devem vir revestidas em um tipo 

legal20. Na medida que a Lei 9.034/95 não fornece um conceito tipificado sobre o que se deve 

entender a respeito de organização criminosa, caberá ao juiz tal mister e, assim, haverá uma 

verdadeira usurpação da tarefa de legislador.21 

                                                

 

19 Ao comentar a Lei 9.034/95, Costa afirma que ao fim da leitura dos treze artigos que compõem o referido 
texto legal, não se depreende tecnicamente, o que seja crime organizado, nem sequer se determina quem são os 
seus sujeitos ativos. Em tese, nas palavras do sociólogo Guaracy Mingardi, os legisladores fizeram uma lei 
que fornece instrumentos legais para combater um crime que, legalmente, não existe (COSTA, 2004:90).     

20 Importante ressaltar, com apoio em Brandão, que o princípio da legalidade possui não só um aspecto formal, 
mas também deve-se revestir de um conteúdo material. O princípio da legalidade é o estudo da lei penal em 
sua natureza intrínseca. Isto se dá porque dita natureza intrínseca versa sobre a substância da lei, isto é, versa 
sobre a essência mesma da lei. É através do Princípio da Legalidade que o Estado encontra o pressuposto e a 
fonte para o exercício da potestade de repressão penal (BRANDÃO, 2002b:71). 

21 Gomes entende que com a nova redação da Lei 9.034/95 ... perderam eficácia todos os dispositivos legais 
fundados nesse conceito que ninguém sabe o que é. São eles: arts. 2º, II (flagrante prorrogado), 4º 
(organização da polícia judiciária), 5º (identificação criminal), 6º (delação premiada), 7º (proibição de 
liberdade provisória) e 10 (progressão de regime) da Lei 9.034/95, que só se aplicam para as (por ora, 
indecifráveis) organizações criminosas (GOMES, 1992:489). 



 
51

 
Tal situação seria evitada se o legislador tivesse fornecido o conceito de 

organização criminosa, através de expressa previsão legal. O tipo penal tem como principal 

função a garantia, ou seja, mediante as descrições típicas das normas penais incriminadoras os 

cidadãos conhecem previamente quais são condutas que o Estado considera reprováveis e 

que, portanto, terão que evitar. 

O tipo, pois, é um modelo abstrato que descreve um comportamento 

proibido. Quando um agente concretiza a forma abstrata prevista em lei, diz-se que sua 

conduta reveste-se de tipicidade. Além da função de garantia, o tipo passa a desempenhar 

também uma autêntica função seletiva, decidindo sobre o que é e o que não é crime 

(TOLEDO, 2001:129). 

A tipicidade, segundo Balestra, é caracterizada pela identificação de uma 

conduta com outra que é prevista em uma figura de delito, já que as leis penais devem prever 

as ações puníveis por meio de abstrações que condensem em fórmulas estritas os caracteres 

que devem revestir os atos praticados na vida real (BALESTRA, 2002:233). 

A exigência de tipos penais descritivos das condutas delitivas decorre do 

princípio da legalidade. Além da obrigatoriedade das normas penais incriminadoras estarem 

devidamente previstas em leis, deve haver também a taxatividade dessas normas, pois de nada 

adianta a existência de leis, se as mesmas são ininteligíveis e de difícil compreensão por parte 

da população. As leis penais devem ser certas, precisas, determinadas, para evitar 

interpretações duvidosas, que vão gerar insegurança na sociedade.22 

No entanto, com relação à expressão organizações criminosas, não cabe 

qualquer tipo de interpretação, pois sequer foi criado o tipo penal. Não se pode falar em 

taxatividade sem legalidade, haja vista que um decorre do outro. 

                                                

 

22 Trata-se, na verdade, do princípio da taxatividade. Beccaria já afirmava no século XVIII: Se a interpretação 
arbitrária das leis é um mal, também o é a sua obscuridade, pois precisam ser interpretadas. Esse inconveniente 
é bem maior ainda quando as leis não são escritas em língua vulgar (BECCARIA, 1999:31). 
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A Lei 9.034/95, por não ter definido o que se entende por organizações 

criminosas, perde boa parte de sua eficácia, além de apresentar outras situações que a doutrina 

considera como inconstitucionais, a saber:  

a) art. 2º, inciso II: versa sobre a ação controlada, que consiste em retardar a 

interdição policial do que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela 

vinculado, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se 

concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento 

de informações;  

b) art. 2º, inciso IV: referente à captação e à interceptação ambiental de 

sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, e o seu registro e análise, mediante 

circunstanciada autorização judicial; 

c) art. 2º, inciso V: trata da infiltração por agentes de polícia e de 

inteligência, em tarefas de investigação, constituídas pelos órgãos especializados pertinentes, 

mediante circunstanciada autorização judicial.  

d) art. 4º: dispõe que os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e 

equipes de policiais especializados no combate à ação praticada por organizações criminosas; 

e) art. 5º: determina que a identificação criminal de pessoas envolvidas com 

a ação praticada por organizações criminosas será realizada independentemente da 

identificação civil;23 

                                                

 

23 Sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, ver a seguinte decisão: BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça: RHC, n.º 2002/0068762-2, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 05/08/2004, publicado 
no DJ em 20/09/2004, p. 303. 
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f) art. 6º: reza que nos crimes praticados em organização criminosa, a pena 

será reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços), quando a colaboração espontânea do agente levar 

ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria; 

g) art. 7º: dispõe que não será concedida liberdade provisória, com ou sem 

fiança, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa; 

h) art. 10º: finalmente, a lei determina que os condenados por crimes 

decorrentes de organização criminosa iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado.  

Com a transcrição dos dispositivos da Lei 9.034/95 acima percebe-se que o 

referido diploma legal ofendeu frontalmente o princípio da legalidade quando deixou de 

definir o que se entende por organizações criminosas. Tal lapso do legislador é inconcebível 

num direito penal moderno, humano e de garantia. 

Ao comentar a falta de definição típica da figura citada na lei como 

organização criminosa, Costa assevera que a lei de 1995: 

(...) da forma como se encontra feriu o princípio da legalidade e é um reflexo do 
processo de criminalização crescente que teve início nas décadas de oitenta e 
noventa, quando o Estado de Direito se afirmou nas sociedades industriais 
contemporâneas (COSTA, 2004:91).   

Conclui, citando Polastri Lima, afirmando que a lei: 

(...) da maneira como foi promulgada, pouco ou em nada contribuirá para o combate 
às organizações criminosas, e mais, trata-se de mais uma lei elaborada sob o pálio da 
política criminal, equivocadamente, que, como demonstramos, acaso seja interpretada 
erroneamente, afrontará princípios constitucionais e processuais penais (COSTA, 
2004:91).    
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CAPÍTULO 3  

O JUS PUNIENDI EM FACE DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA   

3.1 O SISTEMA PENAL: A SELETIVIDADE ARBITRÁRIA, CRISE E COMBATE AO  

      CRIME ORGANIZADO  

O direito penal pode ser compreendido como o ramo do direito público que 

tem a função de definir crimes e cominar as sanções cabíveis para aqueles que infringem suas 

normas, visando, com isso, a proteger a sociedade na medida em que combate a 

criminalidade. 

Entrementes, o direito penal não se encontra isolado de outras disciplinas do 

mundo jurídico, haja vista a existência de um conjunto de normas em franca interação, tais 

como as relativas ao direito processual penal, à organização judiciária e à execução penal, 

dentre outras. 

Quando ocorre um fato-crime no seio da sociedade, o aparelho estatal é 

movimentado no sentido de apurar a responsabilidade daquele que cometeu o ato ilícito, 

assegurando-se, por outro lado, ao infrator, mecanismos de defesa e de proteção que têm por 

escopo limitar o próprio jus puniendi Estatal. 

Para aplicar o direito penal ao caso concreto, o Estado dispõe de instituições 

que interagem: a polícia, o poder judiciário e a instituição penitenciária. Ao conjunto dessas 

peças basilares no combate à criminalidade de que se serve o Estado, reguladas por normas 

jurídicas pertinentes, incumbidas de realizar o direito penal, dá-se o nome de sistema penal 

(BATISTA, 2001:25). 

O vocábulo sistema é de origem grega (systema) e significa organização, 

conjunto, método, reunião. Dotti (1999:423) afirma que se pode definir sistema como um 
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conjunto de dois ou mais elementos que devem satisfazer a três condições básicas: a) o 

comportamento de cada elemento afeta o comportamento do todo; b) o comportamento dos 

elementos e de seus efeitos no todo são interdependentes; c) nenhum dos elementos possui 

efeito autônomo. Por isso que se pode falar em sistema econômico, sistema monetário e 

sistema jurídico, por exemplo.  

O sistema penal pode ser entendido, por sua vez, como o controle social 

punitivo institucionalizado, reunindo as atividades do legislador, do poder público, da polícia, 

dos juízes e funcionários e da execução penal (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002:70). 

Mas, é possível falar em uma função social do sistema penal? Ou terá o 

sistema penal uma atribuição meramente de controle das ações lesivas à sociedade? E mais, 

como se comporta o sistema penal perante o fenômeno da criminalidade organizada? 

Existem diferentes pontos de vista que buscam responder às indagações 

acima, nem sempre concordantes entre si, mas que, na verdade, complementam-se uns aos 

outros. 

Estudos realizados por ciências como a Criminologia, a Sociologia e a 

Economia revelam que a função do sistema penal está eivada da característica da seletividade 

arbitrária, pois, no geral, somente os mais fracos na estrutura da sociedade é que são 

penalizados, justamente aqueles que compõem os setores mais humildes e periféricos da 

comunidade. Tal função serviria de sustentáculo dos grupos mais fortes sobre os demais. 

Em qualquer sociedade há grupos que mantêm a hegemonia numa estrutura 

de poder que se sustenta num sistema penal voltado, quase sempre, para os marginalizados. 

Zaffaroni alerta para o fato de que: 

(...) ante a constatação de que em toda a sociedade existe o fenômeno dual 
hegemonia-marginalização, e que o sistema penal tende, geralmente, a torná-lo 
mais agudo, impõe-se buscar uma aplicação das soluções primitivas da maneira 
mais limitada possível (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002:80).  
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Essa limitação do poder punitivo estatal é conseguida, segundo o autor, com 

a aplicação do princípio da intervenção mínima. 

Convém ressaltar, apesar das críticas e da comprovada hegemonia de certos 

segmentos da sociedade, que o sistema penal deve estar sempre comprometido com a 

dignidade da pessoa humana, que constitui, como se sabe, um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil.24    

Ocorre que o Estado não está conseguindo desenvolver com sapiência uma 

política criminal preventiva e de resultados, entendendo-se como tal o conjunto sistemático de 

princípios e regras pelos quais o Estado busca prevenir e repreender a prática de infrações 

penais (DOTTI, 1999:424), o que pode ser perfeitamente comprovado, por exemplo, face às 

investidas cada vez mais freqüentes da criminalidade organizada em nosso país. 

Face a esse sistema caótico que acomete o país, mas que não é exclusividade 

do Brasil, Marques lembra que começam a surgir inúmeras correntes defensoras de uma 

política criminal alternativa e de uma nova criminologia, que enxergam o sistema penal 

como uma forma de proteger os interesses das classes dominantes, posto que se sancionam, 

mais gravemente, as condutas típicas de grupos marginalizados.25     

Essa crise do sistema penal pode ser atribuída a dois fatores fundamentais:  

a) primeiro, à ausência de uma política criminal definida; 

                                                

 

24 BRASIL. Constituição Federal (1988), art. 1º, III. 
25 Por essa razão, diz o autor, essas novas correntes propõem a extinção da pena privativa de liberdade, por 

meio de um programa gradativo de despenalização, desjudicialização e descriminalização, declarando a 
inutilidade da pena como instrumento de reabilitação do delinqüente (MARQUES, 1991:391). 
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b) e, segundo, às interferências indevidas nesse setor, tais como a pressão de 

grupos sociais e da imprensa que clamam cada vez mais por uma legislação pontual e 

violenta, geradora da temida inflação penal legislativa, que, nas palavras de Dotti: 

(...) no campo da administração da justiça penal os seus operadores estão sofrendo 
a amarga experiência da inflação legislativa, responsável por um tipo de direito 
penal do terror que, ao contrário de seu modelo antigo, não se caracteriza pelas 
intervenções na consciência e na alma das pessoas, tendo à frente as bandeiras do 
preconceito ideológico e da intolerância religiosa. Ele se destaca, atualmente, em 
duas perspectivas bem definidas: a massificação da responsabilidade criminal e a 
erosão do sistema positivo (DOTTI, 1999:425).   

Tal crise repercute diretamente no seio da sociedade, que se sente 

desprotegida e vulnerável quando o sistema penal mostra-se ineficiente e incapaz de garantir 

a paz e a tranqüilidade tão almejadas pelo cidadão. 

Esse cenário de desordem tem conseqüências funestas na seara legiferante do 

país: a população assustada e temerosa passa a acreditar em políticos-legisladores que vão 

compondo um sistema legal confuso e inoperante que, por sua vez, impressiona instâncias de 

controle social que vão atordoada e claudicantemente, como um leviatã, à caça dos fora da lei 

(MAHMOUD, 2001:14).  

Some-se a esse panorama o fato de que a imprensa aparece como a principal 

mola propulsora de influência direta na sociedade, quando passa a veicular incessantemente 

notícias a respeito da crescente criminalidade no país e da deficiência das nossas instituições, 

muitas vezes sem qualquer dado estatístico que corrobore suas informações. 

A sociedade, então, passa a cobrar dos legisladores medidas enérgicas de 

combate aos infratores penais, gerando, assim, a tão falada inflação legislativa26, de 

                                                

 

26 Em fins do ano de 1999, Dotti já chamava atenção para a existência do expressivo número de 109 (cento e 
nove) diplomas penais, sendo 91 (noventa e uma) leis, 17 (dezessete) decretos-leis e 1 (um) decreto, sem falar 
nas diversas normas sobre contravenção penal, o que vinha a totalizar o expressivo número de 119 (cento e 
dezenove) normas dispondo sobre crime e contravenção (DOTTI, 1999:425).       
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conseqüências desastrosas, pois não é o número exacerbado de leis que irá garantir a 

diminuição da prática de delitos. 

Desse universo desestruturado que envolve política criminal, polícia, poder 

judiciário e instituição penitenciária, a criminalidade organizada encontra terreno fértil para 

proliferar e cada vez mais ampliar seus campos de atuação, diversificando o objeto de suas 

ações delituosas, que vão desde o tráfico ilícito de entorpecentes ao comércio de tecidos e 

órgãos humanos. 

Mas essa crise do sistema não atinge apenas o âmbito penal: o caos engloba 

o próprio sistema jurídico como um todo, a exemplo dos sistemas de solução dos conflitos 

civis, comerciais, administrativos e especialmente os de seguridade social e trabalhista 

(ELBERT, 1998:115).  

3.2 BEM JURÍDICO PENAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: NECESSIDADE DE  

      SUA DEFINIÇÃO PARA JUSTIFICAR O JUS PUNIENDI ESTATAL  

3.2.1 Conceito de bem jurídico  

Analisado do ponto de vista material ou substancial, o delito pode ser 

definido como a violação de um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Assim é com 

relação ao homicídio, em que a vida humana é o objeto de proteção da norma. 

A delimitação do bem jurídico é de extrema importância na seara do direito 

penal, pois somente aqueles bens fundamentais à existência da sociedade merecem a tutela 

jurídico-penal, até porque, como se sabe, o princípio da intervenção mínima limita a atividade 
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punitiva do Estado, na medida que o direito penal constitui-se na chamada ciência da última 

razão. 

Referido princípio orienta a atividade punitiva do Estado no sentido de que a 

utilização do direito penal deve ficar circunscrita apenas àquelas situações que não possam 

ser resolvidas por outros meios de controle social, ou seja, somente após esgotarem-se todas 

as tentativas de solução do conflito através das medidas extrapenais é que se deve aplicar o 

direito penal. 

Dessa ilação pode-se aferir que, por ser o direito penal a ciência da ultima 

ratio, apenas os bens jurídicos de elevada valia é que merecem a tutela do Estado, pois é aí 

que o direito penal se torna estritamente necessário, por sua utilidade social.   

Porém, não há consenso na doutrina a respeito da definição do que vem a ser 

bem jurídico, nem tampouco quais os valores (interesses) que merecem ser elevados à 

categoria de bem juridicamente tutelado pela norma penal.  

A divergência de opiniões reside, basicamente, num ponto: quais os critérios 

que devem nortear a atuação do legislador no momento da escolha dos bens que merecerão a 

tutela penal do Estado? Onde encontrar os instrumentos vinculantes dessa atividade 

legiferante? Como conciliar a atividade de criação de tipos penais com princípios limitadores 

do jus puniendi estatal, tais como o princípio da intervenção mínima e o da fragmentariedade? 

E mais, em relação aos delitos praticados por organizações criminosas, que bem jurídico foi 

tutelado pelo legislador? Antes de se responder a essas indagações, é importante tecer alguns 

comentários a respeito do conceito, da evolução histórica e das funções do bem jurídico 

penal, mormente no tocante às infrações praticadas pelas organizações criminosas. 

Welzel (1970:86), ao discorrer sobre a missão do direito penal, leciona que 

esse ramo do direito tem como incumbência a proteção dos valores elementares da 
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consciência, de caráter ético-social, e, apenas por inclusão, a proteção de bens jurídicos 

particulares. 

Já Bitencourt (2000:56) traz uma noção simplista, porém objetiva, a respeito 

do que se deve entender por bem jurídico penal: é todo valor da vida humana protegido pelo 

direito. 

Encontra-se em Brandão uma análise mais acurada do tema, em que 

preleciona que se deve procurar compreender a noção de bem jurídico à luz da sociedade, 

fundamentando, nessa linha de raciocínio, seu embasamento teórico em Claus Roxin, que 

teria criado uma teoria peculiar: o Estado não tem como função a realização de fins divinos 

ou transcendentais, sua missão é garantir aos cidadãos as mínimas condições de existência 

que satisfaçam suas necessidades vitais. Completa o autor que, em cada situação histórica e 

social, aqueles pressupostos imprescindíveis para assegurar a existência de um grupo humano 

são considerados bens jurídicos, concretizando-se, desta feita, uma série de condições 

valiosas como a vida, a liberdade, o patrimônio.27  

Coelho, com visível influência da teoria constitucionalista do delito, elabora 

a seguinte definição:  

Bem jurídico-penal é um valor tutelado pelo Direito Penal, que possui seu substrato 
na Constituição, ancorado na realidade social, sendo o elemento material na 
estrutura do delito e que tenha capacidade hermenêutica de relativizar o princípio 
da liberdade e de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto 
valor fundamental para a convivência pacífica em sociedade (2003:13).  

Toledo traz para a noção de bem jurídico o elemento paz social, ao 

identificar os bens jurídicos como valores ético-sociais que o direito seleciona, tendo como 

objetivo garantir a todos a paz social, e colocando-os sob sua esfera de proteção com o fito de 

que não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas (2001:15).   

                                                

 

27 Para maiores detalhes ver Brandão (2002:8). 
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Vê-se, pois, apenas com os entendimentos doutrinários selecionados acima, 

que a conceituação de bem jurídico varia de acordo com o enfoque dado pelo intérprete, mas 

o fato de sua associação a um valor fundamental da sociedade merecedor da tutela penal do 

Estado é algo que parece inconteste. 

A definição do que viriam a ser as funções do direito penal é problema que 

se perde ao longo dos tempos, mas, pode-se afirmar que modernamente há unanimidade de 

opiniões no sentido de que o papel principal desse ramo jurídico consiste na proteção dos 

bens jurídicos.  

3.2.2 Análise da evolução do estudo do bem jurídico  

No estudo evolutivo do bem jurídico, merecem destaque os apontamentos 

feitos por Kist28, ao ressaltar que as conclusões efetivadas pelo positivismo normativista de 

Binding e pelo positivismo sociológico de Franz Von Liszt foram de suma importância na 

discussão em torno da proteção penal e no conseqüente desenvolvimento histórico do estudo 

a respeito do bem jurídico. 

Binding construiu sua teoria calcado em um positivismo legalista, dando 

uma conotação de cunho formal ao bem jurídico por estar fundado no direito positivo vigente, 

ou seja, as normas penais criam o bem jurídico e são sua única fonte de revelação. Em 

resumo: o bem jurídico é uma criação do direito, que elege quais bens são merecedores da 

tutela penal. 

O delito, para Binding, conforme ressalta Sánchez (1999:647), é um ato 

contrário à norma e também uma lesão ao direito subjetivo do Estado de exigir, proibir ou 

                                                

 

28 Para maiores detalhes a respeito da obra de Binding e Von Liszt sobre o bem jurídico ver Kist (2003:159). 
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ordenar determinadas condutas. O bem jurídico, pois, não contém uma função político-

criminal, já que cabe ao próprio Estado criá-lo e decidir quais as condutas que devem ser 

consideradas como delitos. 

Já Von Liszt, em posição diametralmente oposta, não acredita que os bens 

jurídicos são criações do legislador e que o delito é uma lesão ao direito de mandar do Estado. 

Para ele, diversamente do caráter formalista atribuído por Binding, o bem jurídico representa 

uma realidade válida em si mesma, possuindo um conteúdo axiológico que não depende do 

juízo de valor do legislador. A norma jurídica não cria o bem jurídico, apenas o revela. É a 

formulação de uma concepção material do bem jurídico, transcendente ao sistema jurídico, e, 

por isso mesmo, capaz de oferecer um limite ao poder punitivo do Estado (KIST, 2003:158). 

Von Liszt analisou o objeto do delito a partir de um plano metajurídico ou 

supralegal, isto é, desde um âmbito social. Para ele, o bem jurídico é um interesse 

juridicamente protegido, interesse vital do indivíduo e da coletividade, concluindo que a 

ordem jurídica não tem o poder de criar o interesse, quem o faz é a vida, mas a proteção do 

direito eleva esse interesse vital à categoria de bem jurídico (SÁNCHEZ, 1999:648).   

Todas essas formulações a respeito do bem jurídico, notadamente as 

defendidas por Von Liszt e Binding, demonstram as incertezas que pairam sobre a matéria, já 

que os estudiosos ao longo dos últimos séculos têm-se preocupado em revelar quais, 

realmente, são os valores que podem ser objeto da tutela penal e como se dá o critério de 

escolha desses bens. 

As teorias de cunho iluminista indicam que esses valores preexistem ao 

Direito, pois são interesses inatos dos indivíduos, enquanto as teses sociológicas tentam 

localizar quais os bens que merecem a tutela do Estado diretamente na realidade de cada 

sociedade. 
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Na análise evolutiva do estudo do bem jurídico, vale a pena ressaltar, 

também, o finalismo de Welzel, que, com seu conceito final de ação, afirmava ser o bem 

jurídico um bem vital de um grupo ou de um indivíduo que, em razão de sua significação 

social, deve ser amparado juridicamente, concluindo que todo bem jurídico é um estado social 

desejado que o direito quer assegurar contra lesões (WELZEL, 1970b:6).  

Sánchez critica o pensamento de Welzel ao afirmar que ele não ofereceu 

uma definição concreta do que viria a ser o bem jurídico, apenas apontou que se consistia em 

um estado desejável socialmente, mas sequer deu pistas de eleger com segurança um critério 

para poder determinar a fronteira do punível. O erro dessa teoria, segundo o crítico, foi 

fomentar mediante o direito penal os valores ético-sociais da ação e através deles proteger os 

bens jurídicos, concluindo que a tese finalista sobre o bem jurídico isola o direito penal de sua 

função essencial, confunde a norma jurídica com a norma moral, correndo-se o perigo de 

encontrar os elementos do delito na pessoa do autor, desaguando para um direito penal de 

autor (SÁNCHEZ, 1999:651).   

Ainda nessa seara evolutiva sobre o estudo do bem jurídico, que até os anos 

trinta na Europa encontrava-se em plena evolução, surgem, então, antes da segunda guerra 

mundial, os regimes totalitários em alguns países do velho continente, notadamente na 

Alemanha, país que, ao instituir o nacional-socialismo, rompeu com as tendências iluministas 

e de um direito penal liberal, marcando, assim, um retrocesso na discussão do bem jurídico. 

O nacional-socialismo, nas palavras de Sánchez: 

rechaça o bem jurídico, como um signo individualista, sob o fundamento de que 
este era um subproduto contrário às idéias do povo alemão como o liberalismo e o 
positivismo; sem embargo, posteriormente o aceitaram, ao afirmar que existia 
compatibilidade entre o bem jurídico e sua corrente ideológica (SÁNCHEZ, 
1999:652).29   

                                                

 

29 rechaza el bien jurídico, como un signo individualista, sobre la base de que éste era un subproducto contrario 
a las ideas del pueblo alemán como el liberalismo y el positivismo; sin embargo, posteriormente lo aceptaran, 
al afirmar que existía compatibilidad entre el bien jurídico y su corriente ideológica .  
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O delito, segundo a doutrina desenvolvida pelo nacional-socialismo, não 

podia ser considerado como uma lesão a um interesse individual ou da vida comum, mas 

como uma traição à fidelidade que todo indivíduo tinha por obrigação ter ao povo alemão. Na 

Alemanha da década de trinta, o direito tinha como função proteger o são sentimento do povo 

(alemão) (SÁNCHEZ, 1999:651). 

Constata-se, pois, que o nacional-socialismo impôs a razão do Estado sobre a 

razão do indivíduo, o que, diante do contexto histórico de um Estado forte, calcado em um 

regime totalitário e baseado no uso da força e da tirania, era plenamente compreensível: 

trocou-se o direito penal do ato pelo direito penal do autor, levando a um total retrocesso a 

doutrina do bem jurídico. 

Após o fim da segunda guerra mundial, conforme anota Sánchez (1999:653), 

a Alemanha constitui-se num Estado Democrático de Direito e é criada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, subscrita por diversos países, em que a pessoa humana é 

colocada como valor fundamental do qual se derivam outros valores individuais e sociais que 

devem ser protegidos pelos Estados. É a partir desses acontecimentos que surgem 

movimentos de reforma do direito penal. 

Nesse novo cenário pós-guerra que a Europa passa a viver, surgem novas 

teorias a respeito do bem jurídico, englobando aspectos conceituais e fundamentos de 

validade. 

As teorias modernas sobre o bem jurídico, assim denominadas, inicialmente 

desenvolvem-se sob um prisma nitidamente sociológico, resgatando, de certa forma, a 

doutrina de Von Liszt.  
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Entre esses novos autores existe consenso ao definir o objeto da tutela penal 

desde um ponto de vista transcendente ao Direito, mas há divergências com relação ao 

conteúdo material do bem jurídico como instrumento de limite e garantia do jus puniendi. 

São exemplos dessas novas concepções a respeito do bem jurídico a Teoria 

Sociológico-Funcionalista de Calles e Mir Puig, a Teoria de Hassemer, a Teoria da 

Danosidade Social de Knut Amelung, a Tese Sistêmica-Funcionalista de Günther Jakobs.30 

Diante desse quadro de opiniões divergentes, e, principalmente, pelo fato de 

que as posições sociológicas demonstram dificuldade em dotar o objeto da tutela penal de um 

conteúdo material, surge, mais recentemente, um entendimento que procura dar outra 

conotação ao tema: a teoria constitucionalista  do bem jurídico. 

Para essa teoria, o ponto de partida do legislador ordinário com relação à 

criminalização de condutas e à conseqüente criação de tipos penais é a Constituição do país. 

A Carta Política do Estado é o local de onde deve emanar toda e qualquer atividade 

legiferante de controle social no que pertine ao surgimento de novas infrações penais. 

Lopes informa que os fundamentos de validade e limites de intervenção do 

direito penal devem ser encontrados na Constituição, pois é esta que exprime o tipo de Estado 

e seus fins (LOPES, 2000:343). 

A teoria constitucional do bem jurídico representa, antes de tudo, uma 

tentativa de por freios e limites à atividade criminalizadora do Estado, buscando evitar a 

inflação legislativa que atormenta os operadores do direito e a própria sociedade como um 

todo. Dessa forma, o legislador não é livre para elevar à categoria de bem jurídico tutelado 

pelo direito penal qualquer valor, como os de conteúdo moral ou religioso, mas tão-somente 

aqueles vinculados às funções que a Constituição reserva ao direito penal. 

                                                

 

30 Todas as teorias citadas são brevemente comentadas por Sánchez (1995:652). 
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No caso da Constituição da República Federativa do Brasil encontram-se, no 

caput do artigo 5º, os bens jurídicos que devem merecer a tutela penal do Estado, a saber: a 

vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade.31 A partir desse elenco de bens, o 

legislador ordinário deve criminalizar as condutas que lesem os valores aí descritos. 

Segundo Sánchez, a tese constitucionalista apresenta duas variações teóricas, 

de acordo com o grau de coincidência entre os valores consagrados pelo direito penal e 

aqueles que a Constituição Federal consagra: a teoria constitucionalista estrita e a teoria 

constitucionalista ampla.32     

Para a primeira vertente, o conceito de bem jurídico deve partir de uma 

posição estritamente constitucionalista, transcendente ao sistema penal, mas imanente ao 

sistema jurídico positivo, ou seja, à própria Constituição, pois apenas os bens jurídicos de 

relevância constitucional podem ser objeto de tutela penal. O legislador ordinário deve partir 

sempre da Carta Magna no momento em que resolve criminalizar condutas que atentem 

contra os bens jurídicos fundamentais. 

Verifica-se que o posicionamento acima é um tanto quanto radical e 

apresenta problemas quando demonstra uma certa confusão conceitual entre bem jurídico 

penal e valor constitucional, além do que limitar a criminalização de condutas apenas àquelas 

situações que lesem os bens elencados na Carta Política pode deixar os legisladores penais 

amarrados quando do surgimento de novas situações de risco decorrentes da evolução da 

sociedade. 

É o que salienta Fiandaca, ao ressaltar que a limitação da tutela penal 

unicamente a bens de nível constitucional implicaria numa renúncia a satisfazer novas 
                                                

 

31 Nunca é demais transcrever, in verbis, o mencionado dispositivo: Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes 
(...) . BRASIL. Constituição Federal (1988).   

32 O autor afirma que a linha divisória entre essas duas vertentes da teoria constitucionalista é muito débil. 
(SÁNCHEZ, 1999:368). 
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exigências de tutela surgidas com a evolução e o desenvolvimento das relações sociais e, 

como tais, não subsumidas, nem subsumíveis, no originário quadro de bens apresentados na 

Constituição (FIANDACA, 2000:420). 

Já a concepção constitucionalista ampla, por sua vez, parte do pressuposto de 

que existem dois planos que se encontram em diferentes níveis de eficácia: uma ordem de 

valores constitucionais e outra de valores penais. Para Sánchez (1999:672), o primeiro se 

encontra referido ao marco da atividade do Estado e o segundo protege bens jurídicos que 

somente coincidem seu núcleo com os primeiros, como, por exemplo, a vida, a liberdade, a 

propriedade etc. 33, complementando que em algumas situações essa coincidência entre 

valores constitucionais e penais não existe, citando, por exemplo, os delitos contra a 

Administração da Justiça, nos quais a Constituição apenas orienta o guia de exercício punitivo 

do Estado.       

A versão ampla da teoria constitucionalista parte do pressuposto de que tanto 

os bens jurídicos, quanto o sistema social possuem caráter dinâmico, pois estão em constante 

evolução. Dessa forma, não se pode esperar que o sistema constitucional se feche à evolução 

da sociedade, pois muitas vezes os valores constitucionais representam aquilo que se pretende 

alcançar e não correspondem ao que efetivamente se vive na sociedade. 

A evolução do estudo a respeito do objeto da tutela penal mostra que é na 

Constituição de um determinado Estado que se devem buscar os bens jurídicos que receberão 

a proteção do poder punitivo estatal 

Quer se parta para uma conotação ampla, quer restrita da teoria 

constitucionalista, a verdade é que, para se encontrar um conceito válido de bem jurídico, a 

Constituição representa o marco inicial, pois num Estado Democrático de Direito os direitos 

                                                

 

33 el primero se encuentra referido al marco de la actividad del Estado y el segundo protege bienes jurídicos que 
sólo coinciden en lo nuclear con los primeros, v. gr. vida, libertad, propiedad etc.
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humanos encontram-se delineados na Constituição e elevados à categoria de direitos 

fundamentais. 

Os bens jurídicos, dessa forma, não representam uma criação jurídica: o 

direito apenas os reconhece, retira-os da realidade social, já que os mesmos possuem uma 

feição metajurídica. 

Convém ressaltar, por oportuno, que não são todos os valores reconhecidos 

pela Constituição que merecem a tutela penal, pois, como já se disse, a Carta Magna não tem 

a função de criar bens jurídicos e nem a de determinar qual deve ser a área merecedora da 

proteção punitiva do Estado, mas apenas deve servir de orientação para que o legislador 

ordinário criminalize condutas, estabelecendo, assim, limites mínimos dessa atividade 

legiferante, nunca, máximos (SÁNCHEZ, 1999:677). 

Apesar dessa limitação constitucional, o que se observa, na prática, é cada 

vez mais a excessiva produção de leis penais, gerando a inflação penal legislativa, 

contribuindo, assim, para aumentar o caos no sistema penal brasileiro.34   

3.3 O BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL NOS DELITOS  

      PRATICADOS PELAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS   

Adotando-se, neste trabalho, o entendimento de que o bem jurídico deve ser 

encontrado na Constituição de um Estado, por ser um valor fundamental retirado da realidade 

social e ter vigência num determinado momento histórico e cultural, passa-se a analisar qual o 

                                                

 

34 Elucidativa a lição de Kist: A evolução conceitual do bem jurídico apresentada evidencia que ele, desde que 
surgiu, tem a principal função de revelar quais os valores que podem ser objeto da tutela penal, funcionando 
como limite à atuação legiferante na seara criminal, em que pese não ter evitado a inflação legislativa penal, 
nem necessariamente ter ditado o rumo do Direito Penal (KIST, 2003:166).  
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objeto da tutela penal nas condutas lesivas perpetradas pelas denominadas organizações 

criminosas, termo este que, como visto, está eivado de imprecisão terminológica. 

A Lei 9.034/95, popularmente conhecida como lei de combate ao crime 

organizado, com a alteração posterior da Lei 10.217/2001, de 11 abril de 2001, dispõe em seu 

artigo 1º que sua aplicação terá como escopo definir e regular os meios de prova e 

procedimentos investigatórios que versarem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por 

quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo. 

Observa-se, pois, que no primeiro artigo da norma, o legislador equiparou, 

para efeito de tutela penal, os delitos de quadrilha ou bando, associação criminosa e 

organização criminosa.35 

Dessa forma, é necessário proceder a uma análise do bem jurídico tutelado 

pela norma penal no delito de quadrilha ou bando, tipificado no artigo 228 do Código Penal 

brasileiro, in verbis: Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, 

para o fim de cometer crimes: pena 

 

reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único: a 

pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado .  

O crime de quadrilha ou bando pressupõe uma reunião estável e 

permanente, não necessariamente perpétua, de pelo menos quatro pessoas, com a intenção de 

praticar crimes. 

É importante fazer uma observação no sentido de que não se deve confundir 

o delito de quadrilha ou bando com o concurso de pessoas para o cometimento de infrações 

penais. No concurso de agentes, o liame subjetivo entre os integrantes está voltado para a 

prática da infração penal previamente estabelecida. Após o cometimento do delito, ou dos 

                                                

 

35 Sobre a confusão terminológica criada pelo legislador ao empregar a expressão organizações criminosas, ver o 
capítulo II desta dissertação. 
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delitos combinados, o vínculo desaparece. Já na quadrilha ou bando, o vínculo permanece, 

mesmo após o empreendimento ilícito firmado.36 

Na sistemática constante do Código Penal Brasileiro, o delito de quadrilha 

ou bando está inserido no Título IX, que versa sobre os crimes contra a paz pública, 

juntamente com os delitos de incitação ao crime (art. 286) e apologia de crime ou criminoso 

(art. 287). 

Observa-se, pois, que o bem jurídico tutelado nos delitos previstos no Título 

IX é a paz pública, ou seja, aquele sentimento de tranqüilidade e de segurança públicas, 

imprescindíveis para a convivência harmônica em sociedade. A paz pública é, dessa forma, 

uma aspiração não só da comunidade, mas também do próprio Estado, que tem o dever de 

garantir aos seus súditos uma vida sossegada e longe de aborrecimentos e preocupações sobre 

a falta de quietude. 

A partir do momento em que grupos humanos associam-se para por em 

prática suas idealizações criminosas, como acontece com a quadrilha ou o bando e com as 

organizações criminosas, o bem jurídico paz pública é violado, uma vez que a sociedade 

sente-se amedrontada e ameaçada com a simples existência desses agrupamentos de 

delinqüentes. 

Ressalte-se que a paz pública, além de envolver um aspecto interno de cada 

cidadão, ou seja, a paz de foro íntimo mesmo, abrange, também, como conseqüência, a paz 

relativa ao convívio social, pois os cidadãos esperam do Estado medidas que acabem ou 

                                                

 

36 Ilustrativo é o esclarecimento de Costa Jr.: No bando há um quid pluris com relação ao mero acordo do 
concurso de pessoas. Tanto que o acordo para realizar um delito, que não venha a ser praticado, não é punido. 
O ato associativo é castigado sem a realização do crime (delictum non secutum) (COSTA JÚNIOR, 
2002:886). 
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diminuam a violência, gerando proteção e segurança e garantindo, com isso, a ordem 

pública.37  

A Constituição brasileira assegura, desde o Preâmbulo, a garantia de paz a 

todos, conforme se pode perceber quando ali é mencionado que o Estado Democrático deve 

conferir a todos: 

(...) o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem 
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias (...).  

Ao analisar o preâmbulo da Carta Magna, Obregon conclui que:  

(...) a paz almejada pela pessoa humana é conseguida através do conjunto 
harmônico, da interligação, do entrelaçamento dos valores que o compõem: 
liberdade (individual); igualdade (social); justiça (equilibra a liberdade com a 
igualdade); segurança 

 

deve ser dinâmica e evoluir no tempo 

 

(necessária à 
atuação da justiça); progresso (ponto fundamental para a evolução da segurança); e 
ordem (a causa determinante do progresso). Esse conjunto harmônico, cujo ponto 
central é a paz, forma o bem comum, na busca da dignidade da pessoa humana, 
fazendo valerem os direitos fundamentais (OBREGON, 2002:70).  

Os valores acima mencionados não se encontram apenas no preâmbulo da 

Constituição Federal, mas em vários dispositivos da Lei Maior, como se pode perceber, 

exemplificativamente, pelo artigo 1º, inciso III (ao mencionar que a República Federativa do 

Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana), artigo 3º, inciso IV (que elenca 

como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação), bem como o caput do artigo 5º (quando o texto constitucional garante a todos 

a inviolabilidade do direito a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade).    

                                                

 

37 Utiliza-se paz pública como expressão sinônima de ordem pública (OBREGON, 2002:70). 
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3.4 MISSÃO E LIMITES DO DIREITO PENAL: A PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS  

      FUNDAMENTAIS COMO FORMA DE COMBATE À CRIMINALIDADE  

      ORGANIZADA   

É certo que uma das funções do direito penal consiste no combate à 

criminalidade. 

Porém, tal mister não lhe é tarefa exclusiva, pois existem várias instâncias da 

sociedade, como a família, a escola, as associações civis, que também se encarregam, a seu 

modo, da luta contra o crime, posto que o delito resulta de diversas causas e fatores. 

A missão do direito penal, dessa forma, consiste em tutelar os bens jurídicos 

fundamentais ao indivíduo e à comunidade, incumbindo-lhe, por intermédio de um conjunto 

de normas (incriminatórias, sancionatórias e de outra natureza), a tarefa de definir e, também, 

de punir aquelas condutas que ofendem direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a 

segurança, o patrimônio e tantos outros bens declarados e protegidos pela Constituição e pelas 

demais leis (DOTTI, 2003:3). 

Os bens jurídicos fundamentais, pela importância de que se revestem na vida 

da sociedade, necessitam de especial e efetiva proteção contra eventuais ofensas, 

especialmente quando os agentes delinqüentes integram um aparato organizado de poder. O 

ordenamento jurídico, por intermédio do direito penal, garante aos cidadãos a fruição de tais 

bens, sob ameaça de conseqüências penais drásticas para aqueles que ousem violar um dos 

bens tutelados pelo direito penal. 

A missão do direito penal é, pois, defender a sociedade contra os ataques 

ilícitos aos bens jurídicos constitucionalmente alçados à categoria de fundamentais, 
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ressaltando que tal função não é exclusiva e necessita da atividade de todo o grupo social, 

através de seus mais variados segmentos. 

Quando a sociedade encontra-se à mercê de grupos criminosos organizados, 

não só o direito penal, mas o sistema penal, deve procurar estabelecer com eficiência meios 

de controle e combate a essa nova faceta da criminalidade que tanto ameaça a vida social.  

O direito penal existe para cumprir finalidades, para que algo se realize, não 

para a simples celebração de valores eternos e glorificação de paradigmas morais (BATISTA, 

2001:20). 

Na busca de concretizar o seu dever, o direito penal não atua de forma 

desordenada e ilimitada: existem freios impostos à atuação punitiva estatal, limites explícitos 

e implícitos constantes da Constituição Federal e que se constituem em garantias do cidadão 

contra o próprio Estado.       

      



 
74

 
CAPÍTULO 4  

A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO ATRAVÉS DOS APARATOS 

ORGANIZADOS DE PODER  

4.1 CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES  

A teoria do domínio do fato, como visto, procura superar as dificuldades das 

teorias extensiva e restritiva referentes ao conceito de autoria, distinguindo, com mais rigor e 

precisão científica, as figuras de autor e partícipe. 

De acordo com a citada teoria, autor não é só aquele que executa o verbo do 

tipo delituoso. A autoria caracteriza-se pelo domínio finalístico do fato, pois não é necessário 

que o autor de uma conduta delituosa realize todo o iter criminis, desde a fase da cogitação 

até a execução do crime, uma vez que é plenamente possível a utilização de elementos 

humanos que servirão como instrumentos para a prática da infração penal.  

Com efeito, é a teoria que melhor explica o fenômeno da autoria mediata, 

pois o homem de trás, ao possuir o controle finalístico da situação, comete o crime sem 

praticar nenhum ato executório, sem sujar as mãos, sendo a realização do crime obra de sua 

vontade.  

Nos delitos de domínio, é considerado autor aquele que possui o domínio do 

fato, que na autoria mediata se apresenta mediante o domínio da vontade do executor 

imediato, ao contrário do domínio da ação, típico da autoria direta, e do domínio funcional, 

que caracteriza a co-autoria (LASCANO, 2001:350). 
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A doutrina do domínio do fato e, consequentemente, da autoria mediata, 

recebeu uma nova roupagem quando, em 1963, Claus Roxin publicou na revista 

Goltdammer´s Archiv um artigo intitulado Täterschaft und Tatherrschaft.38 

A tese de Roxin, publicada há mais de quarenta anos, recebeu e ainda recebe 

inúmeras críticas da mais respeitada doutrina, apesar de contar também com alguns 

defensores ilustres, principalmente na Alemanha, país em que a jurisprudência, aos poucos, 

vem aplicando aos casos ali julgados as idéias do jurista germano. 

Neste capítulo, será realizado um estudo crítico da teoria de Roxin, 

mormente no que pertine à ampliação do conceito de autoria mediata, para, finalmente, 

apresentar as considerações finais a respeito da possibilidade de aplicação da citada teoria nas 

hipóteses da criminalidade organizada em nosso país.  

4.2 DOMÍNIO DA VONTADE EM VIRTUDE DE APARATOS ORGANIZADOS DE  

      PODER  

Para Roxin três são as formas de domínio do fato: o domínio do fato por 

ação, por vontade e o domínio do fato funcional, sendo o domínio por vontade o que embasa 

a teoria do doutrinador nos casos de ampliação da figura da autoria mediata. 

Pode-se afirmar, assim, com apoio em Ambos, que o domínio da vontade 

pode ocorrer por coação, por erro ou em virtude de estruturas organizadas de poder . Esta 

última vertente é também chamada por Roxin de domínio por organização e consiste no 

modo de funcionamento específico das estruturas que estão à disposição do superior 

(AMBOS, 2002:45). 

                                                

 

38 O título do artigo de Roxin pode ser traduzido como Domínio da vontade em virtude de estruturas 
organizadas de poder . Todas as reflexões sobre esse artigo neste trabalho serão feitas com base na tradução 
de Carlos Elbert, Revista Doctrina Penal 

 

Teoria y Prática en las Ciencias Penales, sob o título Voluntad de 
dominio de la acción mediante aparatos de poder organizados , Buenos Aires: ediciones Depalma, 1985.   
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Roxin, no artigo Täterschaft und Tatherrschaft, inicia suas elucubrações 

afirmando que a autoria mediata, como obra da vontade do manipulador, ocorre nas hipóteses 

de coação ou de erro do instrumento humano utilizado, ou seja, da pessoa manipulada. Essas 

situações são aceitas por praticamente toda a doutrina, bem como pela jurisprudência 

dominante. 

Exemplo da primeira hipótese é o caso do pai que é moralmente coagido a 

assaltar um banco, pois seu filho encontra-se em poder de seqüestradores que assim o coagem 

a praticar o delito. A outra situação de autoria mediata ocorre no exemplo doutrinário do 

diretor de cinema que, pretendendo matar determinada atriz, substitui as balas de festim por 

projéteis verdadeiros a serem disparados pelo vilão da película. 

Pergunta, então, o jurista alemão, se essas são as duas únicas possibilidades 

de ocorrência de autoria mediata, esgotando-se o tema, ou, se deve ser analisada outra 

modalidade de domínio mediato das ações, qual seja, o domínio mediante aparatos 

organizados de poder (ROXIN, 1985:399). 

Para a doutrina brasileira, assim como se observa também nas decisões de 

nossos Tribunais, a teoria da autoria mediata é aceita sem controvérsias, mas prevalece o 

entendimento de que essa particularidade da autoria somente se efetiva nos casos de coação, 

erro ou utilização de um agente inimputável (PRADO, 2002a:397). 

O que levou Roxin a desenvolver suas idéias, ampliando o conceito da 

autoria mediata, foram as conclusões retiradas dos julgamentos pós-segunda guerra mundial, 

em que foram levados aos Tribunais os chefes nazistas que possuíam sob seu controle, 

durante a guerra, um verdadeiro aparato humano disponível e disposto a praticar os mais 

variados crimes, sem que fosse necessário transferir aos executores uma ordem autônoma e 

direta para a realização dos delitos. 
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Em seus estudos, Roxin começa indagando se, com relação ao extermínio 

dos judeus durante a segunda guerra mundial, seria possível atribuir aos chefes nazistas 

responsáveis pelas ordens de execução a qualidade de autores mediatos de acordo com a 

tradicional teoria, que aceita apenas as hipóteses em que o agente executor atua mediante erro 

ou coação (ROXIN, 1985:400).  

O questionamento de Roxin deve-se ao fato de que, até então, só se falava 

em autoria mediata quando o agente imediato atuava sem conhecimento da realidade fática, 

ou quando agia com sua vontade viciada. A inovação de Roxin consistiu em ampliar o 

conceito para abrigar como autoria mediata aquelas hipóteses em que o executor tinha plena 

consciência de seus atos. 

Ora, seria possível falar em autoria mediata quando o executor da ação tinha 

plena consciência de seus atos? No caso específico dos crimes contra os judeus durante a 

segunda guerra mundial, não teriam os soldados executores das ordens agido mediante coação 

ou erro?  

Com relação ao extermínio dos judeus, a atuação mediante erro por parte dos 

soldados alemães estaria completamente descartada, pois os executores tinham pleno 

conhecimento da real situação quando os fuzilavam ou enviavam para câmaras de gás, 

experiências médicas letais e fornos crematórios.  

A justificativa da coação, por outro lado, poderia até ser defendida, se fosse 

possível aludir que os executores das ordens tivessem sido moralmente coagidos a obedecer, 

sob pena de prisão ou até mesmo morte.  

No entanto, com relação a tal argumento, Roxin é taxativo: nas investigações 

efetuadas durante o julgamento de Nuremberg não ficou demonstrado um único caso em que 

alguém teria sido morto por se negar a cumprir uma ordem de execução, concluindo que 
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conseqüências mais graves, como ameaças com a pena de morte ou com o campo de 

concentração, não restaram demonstradas (ROXIN, 1985:401).  

Esse é o ponto de partida que levou Roxin a firmar definitivamente o 

entendimento de que a da autoria mediata não poderia limitar-se apenas aos casos de erro ou 

coação, pois algumas situações reais exigiam respostas que a tradicional teoria não conseguia 

mais responder. 

A ampliação do conceito de autor mediato, em casos como os das execuções 

dos judeus ou a morte, por guardas da fronteira, de alemães orientais que tentavam ultrapassar 

o Muro de Berlim, são exemplos que permitem visualizar a existência de um domínio de 

vontade por meio de uma estrutura organizada de poder. 

A atuação dos chefes dessas máquinas de poder, ou seja, daqueles que 

possuem o poder de decisão, não pode ser comparada com a de um simples instigador ou 

indutor, pois as situações fáticas são completamente diferentes, porque os aparatos 

organizados de poder, como os citados acima, possuem praticamente vida própria, 

funcionando perfeitamente caso um executor recuse-se a cumprir a ordem recebida. 

Não se pode negar que altos funcionários de uma organização para eliminar 

judeus ou, utilizando um exemplo mais hodierno, os chefes de grupos terroristas, dominam a 

consumação do resultado de suas atividades de forma distinta do instigador comum. Os 

mandantes, nessas situações, possuem uma atuação marcante e não podem ser comparados 

com os instigadores da criminalidade comum. 

Com efeito, organizações criminosas desse tipo possuem vida própria 

independente da cambiante composição de seus membros, pois o funcionamento da estrutura 

ocorre sem que seja necessária a subordinação a uma atuação individual dos condutores, já 

que o mecanismo opera automaticamente (ROXIN, 1985:403). 
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Nessas situações, e aí está o diferencial com relação à atuação de um simples 

indutor, o manipulador não chega sequer a conhecer os destinatários de suas ordens, que serão 

cumpridas independentemente desse fato, nem é necessário que se utilize de coação ou erro, 

pois se um indivíduo ou grupo negar-se a cumprir as determinações, outro se encarregará da 

execução, face à característica peculiar desse novo tipo de autoria mediata: a fungibilidade 

dos executores.  

Registre-se que nessas situações o autor imediato é alguém plenamente 

responsável pelos atos que irá praticar, diferentemente dos casos em que ocorre coação ou 

erro. Entretanto, a culpabilidade do executor é totalmente indiferente e irrelevante para os 

planos do autor mediato, que o considera apenas como um instrumento seu, anônimo e 

cambiável, uma verdadeira marionete que poderá ser perfeitamente trocada caso apresente 

algum defeito. 

É importante ressaltar, por oportuno, que a fungibilidade dos executores, 

caracterizando a autoria mediata, só vai aparecer em estruturas organizadas de poder e não 

pode ser aplicada nas hipóteses de criminalidade comum, como, por exemplo, nos freqüentes 

casos de quadrilha ou bando. 

Um caso de repercussão internacional servirá para ilustrar melhor a teoria 

desenvolvida por Claus Roxin, como será visto adiante.  

4.3 ANÁLISE DO CASO EICHMANN  

Otto Adolf Eichmann, considerado um dos maiores carrascos nazistas, foi 

um dos responsáveis pela chamada solução final , o extermínio de milhões de judeus 

durante a segunda guerra mundial. 
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Eichmann foi capturado pela polícia secreta israelense em Buenos Aires no 

dia 11 de maio de 1960 e levado para julgamento na Corte Distrital de Jerusalém em 11 de 

abril de 1961. As acusações foram as seguintes, dentre outras: crimes contra o povo judeu, 

crimes contra a humanidade e crimes de guerra, praticados durante todo o período nazista e, 

principalmente, durante a guerra.39     

O acusado foi considerado culpado dos crimes a ele atribuídos e, em 31 de 

maio de 1962, foi enforcado, teve seu corpo cremado e suas cinzas lançadas no mar 

Mediterrâneo, distante das águas israelenses. 

A decisão do Tribunal Distrital de Jerusalém consistiu em ampliar 

sobremaneira a responsabilidade penal individual do acusado  invertendo a teoria habitual da 

participação, na medida que a distância até o fato fosse maior. Chegando-se à conclusão, 

dessa forma, que o superior hierárquico, com as atribuições de dirigir e controlar os atos dos 

subalternos, tinha maior responsabilidade que os executores diretos.40   

Assim se pronunciou a Corte de Israel com relação à participação do 

acusado:  

Mas, gostaríamos de enfatizar que, de todo modo, o Acusado é visto como tendo 
cometido o crime em si, de acordo com a abertura da Seção 23(1), quer ele tenha 
cometido um ato para facilitar, quer para ajudar outro a levar a cabo o extermínio 
(Seção 23(1)(b) e (c)) ou quer ele tenha aconselhado, quer tenha solicitado a outros 
que exterminassem (Seção 23(1)(d)). Mas, mais importante que isso: num 
gigantesco e tão complicado crime, como o que ora estamos considerando, em que 
várias pessoas participaram em vários níveis e com diversas atividades 

 

os 
planejadores, os organizadores e aqueles que executavam os atos, conforme seus 
postos 

 

não há muito sentido em usar os conceitos comuns de aconselhamento e 
solicitação para cometer um crime. Para esses crimes cometidos em massa, não 
apenas em atenção ao número de vítimas, mas também considerando o número 
daqueles que perpetraram o crime e a distância que cada um dos muitos criminosos 
mantinha em relação ao real matador da vítima, se próxima ou remota, não importa 
até onde se concerne a medida de sua responsabilidade.41 

                                                

 

39 Eichmann foi julgado sob a Lei de Punição dos Nazistas e Colaboradores dos Nazistas, de 1950, que previa 
pena de morte para quem tivesse praticado cada um desses crimes. A cada acusação que lhe foi feita, 
Eichmann declarou-se inocente (ARENDT, 1999:32). 

40 A Corte de Jerusalém concluiu que Eichmann foi co-autor dos delitos a ele imputados, reconhecendo a 
concorrência de domínio do fato em virtude de aparatos organizados de poder (AMBOS, 2002:58). 

41 But we wish to emphasize that in any case the Accused is regarded as committing the crime itself, according 
to the opening part of Section 23(1), whether he committed an act in order to facilitate or to aid another in 



 
81

  
O caso Eichmann, com suas características peculiares, serve para demonstrar 

a tese de Roxin a respeito da autoria mediata através do domínio do fato pelos chefes de 

estruturas organizadas de poder. 

Para Roxin, ficou demonstrado com o julgamento do nazista, que as 

situações de coação ou erro dos executores, exigidas para justificar a tradicional teoria da 

autoria mediata, não poderia ser utilizada no caso Eichmann, pois deveria ser buscado um 

novo conceito para reconhecer a autoria dos homens de trás, frente a executores plenamente 

responsáveis (VÍTOR, 2001:329). 

Eichmann, funcionário burocrata do regime nazista, foi o organizador, com 

bastante eficiência, diga-se de passagem, da maneira como milhões de judeus foram 

deportados para os campos de concentração. Não matou um só judeu com suas próprias mãos, 

mas foi o responsável direto por milhões de mortes.  

Em todas as ocasiões que falou à Corte de Jerusalém, Eichmann negou 

peremptoriamente as acusações que lhe foram dirigidas. Arendt traz o seguinte relato:  

A atitude de Eichmann era diferente. Em primeiro lugar, a acusação de assassinato 
estava errada: Com o assassinato de Judeus não tive nada a ver. Nunca matei um 
judeu, nem um não-judeu 

 

nunca matei um ser humano (...) mas não deixou 
nenhuma dúvida de que teria matado o próprio pai se houvesse recebido ordem 
nesse sentido (ARENDT, 1999:33).    

Na análise do caso Eichmann percebe-se perfeitamente o domínio 

organizativo das estruturas de poder, que funcionam como se tivessem vida própria, 

                                                                                                                                                        

 

carrying out the extermination (Section 23(1)(b) and (c)), or whether he counselled or solicited others to 
exterminate (Section 23 (1)(d)). But more important than that: In such an enormous and complicated crime as 
the one we are now considering, wherein many people participated at various levels and in various modes of 
activity - the planners, the organizers and those executing the acts, according to their various ranks - there is 
not much point in using the ordinary concepts of counselling and soliciting to commit a crime. For these 
crimes were committed en masse, not only in regard to the number of the victims, but also in regard to the 
numbers of those who perpetrated the crime, and the extent to which any one of the many criminals were close 
to, or remote from, the actual killer of the victim, means nothing as far as the measure of his responsibility is 
concerned (Israel. Sentença do Tribunal Supremo em apelação de 29.05.1962. The Trial of Adolf Eichmann. 
Disponível em: <http://www.nizkor.org>. Acesso em: 21.05.2005). 

http://www.nizkor.org>
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revestidas de um verdadeiro automatismo. A fungibilidade dos executores também é notória, 

pois as ordens seriam cumpridas mesmo que houvesse recusa por parte dos autores imediatos, 

que seriam logo substituídos por outros disponíveis no aparato de poder. 

Essa fungibilidade foi, inclusive, citada na defesa de Eichmann, quando seu 

advogado alegou que uma negativa de obediência por parte do acusado com relação às ordens 

de seus superiores não teria tido relevância na eliminação dos judeus, pois o aparato de ordens 

teria continuado normalmente, tal como ocorreu depois do assassinato em plena guerra (1942) 

de um dos homens mais importantes da hierarquia nazista, o General Heydrich (ROXIN, 

1985:403). 

Analisando-se a estrutura montada pelos nazistas durante a guerra com 

relação ao extermínio dos judeus, pode-se perceber a diferença entre os delitos praticados pela 

organização assassina e os delitos comuns, fruto de atuações individuais: nesse último caso o 

autor pode arrepender-se e desistir da execução do crime. Já nos delitos praticados pelas 

estruturas organizadas de poder, como a máquina nazista, por exemplo, o delito não é obra de 

uma pessoa individualmente considerada, mas resulta de um aparato superior poderoso, ou 

seja, o autor é o próprio Estado. 

Ocorre que Eichmann não era apenas um executor das ordens de seus 

superiores, pois, do ponto de vista de seus subordinados, ele era um autêntico mandante. Da 

mesma forma que se pode atribuir a qualidade de autores mediatos, de acordo com a teoria de 

Roxin, aos grandes nomes do nazismo, como Hitler, Himmler, Goebbels e Heydrich, também 

pode-se qualificar como autoria mediata a atuação de Eichmann. 

Dessa forma, quando um dos superiores dava ordens para executar os judeus, 

podiam estar seguros que seriam cumpridas, já que, diferentemente da indução ou instigação, 

nessa estrutura organizada, a negativa do destinatário não produziria qualquer resultado, pois 
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o fato seria consumado assim mesmo, sob as mãos de outro autor imediato (ROXIN, 

2003:18). 

Sob a responsabilidade de Eichmann nos crimes contra os judeus, 

interessante verificar o seguinte trecho da sentença que o condenou:  

(...) a proximidade e a distância de um delinqüente ou de outro em todos esses 
delitos, em relação ao homem que efetivamente matou a vítima, não pode ter 
absolutamente nenhuma influência no que se refere ao alcance da responsabilidade. 
A medida da responsabilidade cresce sempre mais quanto maior for a distância 
daqueles que põem as armas letais em ação com suas próprias mãos, alcançando os 
escalões mais elevados do comando, os instigadores, segundo a nomenclatura de 
nosso legislador (ROXIN, 1985:404).42   

Complementando o Tribunal:  

(...) nesses gigantescos e ramificados delitos, nos quais participaram muitas pessoas 
em distintos escalões de ordens 

 

planejadores, organizadores e executores de 
distintos níveis hierárquicos, não parece adequado utilizar os conceitos habituais de 
instigador e cúmplice na execução desses fatos (ROXIN, 1985:404).43  

A Corte de Jerusalém, apesar de ter vislumbrado o domínio do fato por parte 

de Eichmann, através de um domínio por organização, conclui que o acusado foi co-autor dos 

delitos a ele atribuídos, pois constatou que Eichmann não foi apenas uma marionete em mãos 

alheias, mas também possuía poder de decisão (AMBOS, 2002:59).     

                                                

 

42 (...) la proximidad y la distancia de un delincuente o del otro en todos estos delitos, en relación al hombre que 
efectivamente mató a la víctima, no puede tener absolutamente ninguna influencia en lo que se refiere al 
alcance de la responsabilidad. La medida de la responsabilidad crece siempre más cuanto más uno se aleje de 
aquellos que ponen las armas letales en acción con sus manos, alcanzando a los escalones más altos del 
mando, los instigadores, según la nomenclatura de nuestro legislador . Sentença contra Adolf Eichmann, 
Expediente Penal 40/61, tradução não oficial n.º 197, apud Roxin (1985).  

43 (...) en estos gigantescos y ramificados delitos, en los cuales participaron muchas personas en distintos 
escalones de órdenes 

 

planificadores, organizadores y los ejecutores de distintos rangos jerárquicos -, no es 
adecuado utilizar los conceptos habituales de instigador y cómplice en la ejecución de estos hechos .   
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4.4 REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA AUTORIA MEDIATA MEDIANTE  

     APARATOS ORGANIZADOS DE PODER   

Para que seja configurada a autoria mediata nos casos de aparatos 

organizados de poder, alguns requisitos inexoráveis são necessários, segundo a doutrina que 

aqui se considera. 

Na verdade, a responsabilidade do homem de trás, a título de autoria 

mediata, existe quando o aparato que ele domina encontra-se revestido de tais elementos, 

funcionando, pois, como se fosse uma máquina perfeita voltada para a consecução de delitos 

variados, a exemplo do extermínio dos judeus durante a segunda guerra mundial, dos 

assassinatos de subversivos durante a ditadura militar da Argentina e da morte de vários 

alemães que tentaram ultrapassar o muro que então seccionava a Alemanha.     

Os elementos que devem existir para fundamentar essa nova modalidade de 

autoria mediata são os seguintes:    

a) fungibilidade dos executores das ordens;   

b) domínio da organização por parte dos autores das ordens;   

c) atuação do aparato de poder à margem do direito.  

Com esses requisitos Roxin resolve o problema da responsabilidade pelos 

crimes cometidos não só dos que controlam o aparato de poder, isto é, daqueles que se 

encontram no topo da hierarquia, como também dos que, apesar de ocuparem posições 

intermediárias na estrutura organizada, são imprescindíveis para a organização e o sucesso 

dos delitos planejados, como o burocrata nazista Eichmann. 

A fungibilidade dos executores, consistente na possibilidade de permutar 

indefinida e ilimitadamente os receptores das ordens emanadas, garantindo, com isso, a 
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realização das infrações idealizadas, representa o elemento principal para a configuração da 

autoria mediata do homem de trás. 

É a fungibilidade daqueles que irão praticar os delitos com suas próprias 

mãos a nota marcante desse tipo de autoria mediata. É o que garante ao homem de trás a 

execução dos fatos e o domínio total sobre os acontecimentos. O autor imediato figura apenas 

como uma engrenagem substituível na maquinaria do aparato organizado de poder. 

Dessa forma, o fato dos executores serem fungíveis apresenta-se como um 

critério diferencial nessa nova feição da autoria mediata, fazendo com que o homem de trás 

tenha a certeza de que sua ordem será cumprida, sem que para isso tenha que utilizar coação 

ou induzir a erro os autores imediatos. Aliás, não é necessário sequer conhecê-los (VÍTOR, 

2001:329). 

O segundo requisito para que se considere a autoria mediata do homem que 

se encontra por trás dos aparatos organizados de poder é que ele detenha o domínio da 

organização. O autor, dessa forma, deve possuir o controle finalístico dos fatos delituosos a 

serem praticados, tendo o poder de decisão, controle e gerenciamento das atividades 

planejadas. 

Não é necessário que para cada estrutura organizada de poder exista apenas 

um autor mediato. Quanto mais complexa e estruturada for a organização, mais autores 

mediatos existirão, para controlar os atos criminosos dos subordinados. É o caso do nacional-

socialismo da Alemanha durante a segunda guerra mundial, em que o domínio do fato, 

caracterizando a autoria mediata, relativo aos crimes contra os judeus, era exercido por 

diversas pessoas, como Hitler, Goebbles, Heydrich e o próprio Eichmann, que apesar de ser 

também um subordinado, exerceu papel decisivo no extermínio. 
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Por último, é de suma importância que o aparato funcione à margem do 

ordenamento jurídico. Esse requisito é imprescindível para demonstrar que se a organização 

mantém-se ligada a uma ordem jurídica e os superiores começam a emanar ordens 

antijurídicas, não se tem aí um domínio de organização, mas tão somente ordens ilegais que o 

próprio ordenamento jurídico repele, pois as leis excluem, por óbvio, a execução de ordens 

ilícitas. 

O que se pretende afirmar é que se, dentro de um Estado de Direito, uma 

autoridade determina o cumprimento de uma ordem antijurídica, tal fato será encarado apenas 

como uma instigação, pois aí não se trata de um aparato de poder, mas apenas de ações ilícitas 

individualizadas, com responsabilidades específicas e determinadas. Não existe aí um 

domínio organizativo. Acrescente-se a isso o fato de que o instigador terá que conseguir a 

adesão individualizada daqueles que irão executar as ordens, o que implica, necessariamente, 

na ausência da fungibilidade dos autores imediatos. 

Dessa forma, a desvinculação do direito é requisito que também se apresenta 

como configurador do domínio por organização.44 

O problema ocorre quando o próprio ordenamento jurídico é a base das ações 

delituosas, pois aí não se pode falar em desvinculação do direito propriamente dita, entendida 

aqui a expressão como desvinculação do direito positivo. 

Nessa hipótese, Roxin entende que mesmo quando a ordem jurídica de um 

país legitima ações como a expulsão e o extermínio dos judeus, como ocorreu na Alemanha 

das décadas de trinta e quarenta, deve-se salientar que todos os povos do mundo estão 

                                                

 

44 Para Ambos (2002:69), há de se reconhecer que pode concorrer desvinculação do direito em determinados 
casos. Se a destruição de determinados grupos étnicos ou da oposição política não é ordenada por lei, mas está 
baseada numa ordem do Füher ou em um plano de ação secreto da direção de fato do Estado (Argentina, 
Chile), existe um paralelismo de dois ordenamentos jurídicos: o ordenamento normal, que tem como propósito 
lutar contra a criminalidade comum, e o ordenamento anormal, pervertido, que constitui a base normativa do 
aparato estatal de poder que opera de modo clandestino. O único fim deste é a execução de um plano de 
destruição .  
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vinculados a certos valores, não se podendo tolerar condutas de órgãos estatais que violem de 

modo evidente os direitos humanos (ROXIN, 1985:408).  

Esse último requisito é contestado por Ambos, pois a desvinculação do 

direito toma como ponto de referência valorações próprias do Estado de Direito que, em 

última instância, são supralegais, e de direito natural no sentido da fórmula de Radbruch .45 

Fica evidente que quando Roxin se referiu ao funcionamento do aparato 

organizado de poder à margem do direito, ele inclui não só os casos de direito positivo, como 

também aos postulados imutáveis do direito natural. 

Registre-se, por derradeiro, que a atuação à margem da ordem jurídica 

também pode ocorrer através da ação da criminalidade organizada. Nessa hipótese, também é 

possível falar-se em autoria mediata dos homens de trás, desde que presentes encontrem-se os 

requisitos acima mencionados.  

4.5 RECEPÇÃO E REJEIÇÃO DA TEORIA DE CLAUS ROXIN  

4.5.1 A teoria de Roxin na jurisprudência argentina e alemã   

A teoria defendida por Roxin em 1963 ganhou relevância prática em 

decisões de Tribunais argentinos e alemães. 

Na Argentina, os comandantes das juntas militares durante os anos de 1976 a 

1983 foram julgados por terem mandado executar várias pessoas consideradas subversivas e 

contrárias ao regime. A Corte Suprema desse país valorou a conduta dos acusados como 

                                                

 

45 Para o autor, tal requisito se mostra demasiado abstrato: Uma desvinculação do direito entendida desse modo 
se dilui, e a abstração do direito positivo que comporta cria uma situação jurídica que não pode opor-se ao 
domínio do fato por parte do superior. Pois os princípios não escritos supralegais não são evidentes para o 
executor do fato, e por ele não podem constituir uma barreira para a execução da ordem (Ibid.:71). 
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autoria mediata, mas os condenou, contra os critérios da acusação, por cooperação 

necessária.46 

Roxin informa ter sido na Argentina que essa nova figura jurídica encontrou 

sua primeira admissão quando, em meados dos anos oitenta, no julgamento dos delitos 

praticados pela Junta Militar, tanto o Tribunal de Apelações, quanto a Corte Suprema, 

utilizaram a teoria do domínio por organização para fundamentar suas decisões (ROXIN, 

2003:19). 

Apesar da Suprema Corte Argentina ter concluído que não se configurava a 

autoria mediata em relação aos militares julgados, o Tribunal de Apelações confirmou, por 

outro lado, as idéias de Roxin no que se refere à teoria do domínio por organização, em que a 

estrutura de funcionamento de um aparato de poder militar pode outorgar aos superiores 

responsáveis o domínio do fato sobre os subordinados, que são os autores diretos.47 

Já na Alemanha, o Tribunal Supremo adotou a teoria de Roxin, 

reconhecendo como autores mediatos em virtude de um aparato organizado de poder os 

integrantes do Conselho Nacional de Defesa da antiga República Democrática Alemã, nos 

delitos praticados pelos guardas fronteiriços do Muro de Berlim, que recebiam ordens para 

matar aqueles que tentassem fugir para a Alemanha Ocidental (CONDE, 2001:506). 

No julgamento dos membros do Conselho Nacional de Defesa da ex-

República Democrática Alemã, a Quinta Sala do Tribunal Federal condenou-os como autores 

mediatos pelos homicídios daqueles que tentaram fugir do país cruzando o Muro de Berlim.  

                                                

 

46 Ambos aduz que aos acusados não se lhes imputaram - como é necessário para afirmar a concorrência de 
autoria mediata 

 

os homicídios dolosamente ordenados por eles, senão os fatos principais cometidos por 
autores diretos (ou seja, torturas com conseqüência morte. Com isso, se chegou em última instância a uma 
responsabilidade em regime de acessoriedade (Ibid.:62). 

47 Ambos (2002:64) informa que três juízes da Corte Suprema argentina (Fayt, Petrachi e Bacqué) votaram a 
favor da teoria de Roxin.  
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Ficou demonstrado que os acusados haviam ordenado aos soldados da 

fronteira que disparassem e colocassem minas explosivas visando a matar os que tentassem 

ultrapassar a fronteira. De acordo com a sentença, os condenados dominavam por completo 

os acontecimentos mediante um aparato de poder organizado, ainda que os executores fossem 

responsáveis como autores imediatos, posto que também agiram culpavelmente. Os membros 

do Conselho foram considerados autores mediatos atrás dos autores responsáveis (ROXIN, 

2003:20). 

Lascano observa, inclusive, que na Alemanha, nos últimos anos, assiste-se a 

um fenômeno expansivo da jurisprudência do Tribunal Máximo Germano, que: 

(...) baseou na teoria em estudo a responsabilidade como autores mediatos dos 
sujeitos que atuam como órgãos de representação e administração de uma empresa, 
pelos fatos delitivos realizados por quem se encontra localizado nos diferentes 
níveis hierárquicos inferiores (LASCANO, 2001:350).48    

4.5.2 A Doutrina: aceitação e objeções contra o domínio por organização   

A tese de Roxin encontrou resistência por parte de vários respeitados 

doutrinadores, que a rechaçaram completamente, por entender que, nas hipóteses ventiladas 

pelo mestre alemão, outras soluções seriam mais adequadas, como, a co-autoria, a indução e, 

até mesmo, a autoria intelectual (VÍTOR, 2001:333). 

Todavia, alguns juristas filiaram-se ao pensamento de Roxin. Pode-se citar o 

caso de Conde, ao afirmar que a teoria serve perfeitamente para explicar a autoria mediata dos 

que estão por detrás dos executores materiais de crimes praticados através de aparatos 

                                                

 

48 (...) ha basado en la teoria en estudio la responsabilidad como autores mediatos de los sujetos que actúan 
como órganos de representación y administración de um empresa, por los hechos delictivos realizados por 
quienes se encuentran ubicados en los niveles jerárquicos inferiores . 
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organizados de poder, naquelas situações que presentes se encontram os requisitos 

necessários, a saber, organização estruturada hierarquicamente, fungibilidade dos executores 

e atuação à margem ou expressamente contra as normas jurídicas (CONDE, 2001:509). 

As principais objeções à doutrina de Roxin dirigem-se contra o domínio do 

fato pelo homem que está por trás dos aparatos organizados de poder. Os contestadores 

afirmam que autores plenamente responsáveis não podem servir de instrumento nas mãos de 

outros. Assim, os que praticam os atos executórios (e possuem o domínio da situação) não 

podem, ao mesmo tempo, ser manipulados por outras pessoas.  

É a opinião de Sánchez, que entende ser difícil fundamentar a autoria 

mediata quando os executores são sujeitos totalmente responsáveis, posto que atuam 

dolosamente (SÁNCHEZ, 1995:369). 

Segundo os críticos, as hipóteses tratadas por Roxin para fundamentar sua 

teoria não se encaixam em situações de autoria mediata, pois falta ao superior hierárquico, 

leia-se, o homem de trás, o domínio do fato, uma vez que os agentes dos atos executórios, não 

atuando movidos a erro, ou coação, seriam tão responsáveis quanto os mandantes, o que 

geraria, dessa forma, uma co-autoria, jamais, autoria mediata. 

Bardon entende que a responsabilidade dos intervenientes resta inalterada 

quando os executores não são intercambiáveis, o que geraria a co-autoria, já que a referida 

intercambialidade seria tão-somente um meio para se conseguir o domínio do fato, mas, 

nunca, o seu fundamento. Para a autora, a partir do momento em que os subordinados passam 

a agir com plena responsabilidade, tem-se a co-autoria, não havendo razão para se falar em 

autoria mediata (BARDON, 2000:351). 
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Já Hirsch (1998:205) questiona se realmente existe um domínio do fato em 

relação àqueles que comandam os aparatos organizados de poder.49 

A solução proposta por Roxin é improcedente, ou, pelo menos, 

desnecessária, na visão de Vítor, o qual entende que a resposta para as indagações do jurista 

alemão deve ser no sentido da co-autoria, pois, na verdade, as idéias de Roxin acabam por 

desnaturar a autoria mediata ao despojá-la de seu elemento configurador fundamental, que 

não é o domínio do fato, mas sim o instrumento que atua sem responsabilidade (VÍTOR, 

2001:346).50 

Além daqueles que visualizam a hipótese de co-autoria, também há uma 

forte corrente que tende a concluir pela indução dos que se encontram no comando de 

estruturas organizadas de poder com relação aos subordinados, o que descaracterizaria a tese 

de Roxin. Como corolário, os autores das ordens seriam indutores e não autores mediatos. 

Dessarte, não caberia falar em domínio do fato nas hipóteses em que existe 

um autor imediato plenamente responsável que realiza um comportamento típico, antijurídico 

e culpável. 

É a posição de Ordeig, ao lembrar o caso Eichmann, quando afirma que não 

convence a idéia de que possa ser autor mediato aquele que 

 

situado em qualquer posição do 

aparato organizado de poder 

 

recebe a ordem e manda, por sua vez, que se assassine certo 

número de pessoas (ORDEIG, 1966:181). 

                                                

 

49 O autor aduz que (...) cuando el autor inmediato no puede, en virtude de la orden dictada, formar una decisión 
psiquicamente libre sobre su acción: esto se daria, conforme a las consideraciones que hemos venido haciendo, 
cuando aparecen los pressupuestos del estado de necesidad exclupante; se estos no concuren, el autor 
inmediato es quien domina la realización de la acción y no quien manda . (Tradução:  quando o autor 
imediato não pode, em virtude da ordem ditada, formar uma decisão psiquicamente livre sobre sua ação: isso 
se daria, conforme as considerações que estamos fazendo, quando aparecem os pressupostos do estado de 
necessidade exculpante; se não ocorrem, o autor imediato é quem domina a realização da ação e não quem 
manda ).  

50 el instrumento que obra sin responsabilidad .  
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Por sua vez, Lascano entende ser plenamente possível encaixar a teoria de 

Roxin na categoria de determinação, prevista no art. 45, último parágrafo, do Código Penal 

argentino (LASCANO, 2001:363).51 

A todos esses questionamentos e críticas a sua doutrina, Roxin respondeu 

através de um artigo intitulado La autoría mediata por dominio en la organización (ROXIN, 

2003).  

 Observa-se que as principais objeções à doutrina que ora se discute voltam-

se contra o domínio do fato do homem que está por trás dos aparatos organizados de poder. 

Roxin fundamenta esse domínio na fungibilidade do executante e no automatismo 

condicionado pela própria estrutura de poder. 

Para rebater a tese de que haveria co-autoria entre o executor e o homem de 

trás, Roxin aduz ser possível a existência de um autor mediato por detrás de outro plenamente 

responsável: o domínio da ação do executante e o domínio da vontade do homem de trás 

descansam sobre distintos pressupostos, pois o executante domina o fato concreto através de 

seu ato de mão própria (domínio da ação) e o homem de trás através do domínio sobre a 

organização (domínio da organização), que ele possui independentemente da individualidade 

do executante (ROXIN, 2003:24). 

Para o autor, existem três fortes razões para se rechaçar a co-autoria:52  

                                                

 

51 Código Penal Argentino, art. 45: Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o 
autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el 
delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo . (Tradução: 
Os que tomam parte na execução do fato ou prestam ao autor ou autores um auxílio ou cooperação sem os quais 

não teria sido possível cometê-lo, terão a pena estabelecida para o delito. Na mesma pena incorrem os que 
tiverem determinado diretamente a outrem a cometê-lo ). 
52 Todas as razões para refutar a tese da co-autoria aqui apresentadas podem ser encontradas em Roxin 

(2003:24).  
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a) Em primeiro lugar, Roxin lembra que, de acordo com a doutrina 

dominante, para que a co-autoria fique caracterizada é preciso que os co-autores tenham 

decidido de modo comum a prática do fato. É o que o autor chama de resolução comum. No 

caso do domínio da organização, o homem de trás e o executante de delito nem sequer se 

conhecem, não combinam nada conjuntamente e não se consideram a si mesmos como 

portadores de decisões com igual força.  

Roxin critica, inclusive, a idéia de que seria suficiente para caracterizar a co-

autoria um acordo produzido implicitamente (ROXIN, 2003:21).53 Para o autor, admitir tal 

hipótese seria estender demais o conceito de co-autoria, pois quando alguém executa o plano 

de um desconhecido em momento e lugar que este ignora, não se pode falar em uma comissão 

conjunta.   

b) Em segundo lugar, para caracterizar a co-autoria faltaria a execução 

conjunta do fato, inexistente nas hipóteses estudadas de domínio da organização. O homem 

de trás, por Roxin algumas vezes denominado autor de escritório , sequer pratica algum ato 

executório pessoalmente, ou seja, não suja as mãos, pois sempre se serve de instrumentos de 

sua vontade. Ora, a co-autoria exige uma cooperação essencial no momento da execução, o 

que não ocorre nos casos de domínio da organização, em que o autor de escritório, além de 

não conhecer o autor imediato, ignora, também, o momento e o local precisos da execução do 

crime. A única contribuição do homem de trás consiste em planejar e motivar o delito, o que 

não é suficiente para caracterizar a co-autoria, que está embasada na divisão de tarefas, ou, 

em outras palavras, no domínio funcional do fato. 

c) Como último argumento, o autor lembra que admitir a co-autoria nas 

situações em que cabe a autoria mediata seria confundir os conceitos e não enxergar a linha 

demarcatória existente entre eles. A nota caracterizadora da autoria mediata é que ela possui 

                                                

 

53 Segundo o autor, essa é a tese de Baumann/Weber. 
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uma estrutura vertical, ou seja, de cima para baixo, pois o curso dos acontecimentos parte do 

motivador para o executante; enquanto que a co-autoria está estruturada horizontalmente, no 

sentido de que os co-autores encontram-se localizados lado a lado no momento da execução 

do delito.  

Com relação aos que entendem haver indução nas hipóteses cogitadas, o 

doutrinador alemão rebate as críticas ao afirmar que a certeza da realização do delito é muito 

mais evidente para o homem de trás do que seria para um simples indutor. A fungibilidade 

dos executores é muita clara nos assassinatos cometidos pelos nazistas ou pelos atiradores do 

Muro de Berlim: quem se negasse a cumprir as ordens simplesmente era substituído por 

outro. Na indução, isso jamais aconteceria (ROXIN, 2003:22). Se o induzido se negasse a 

praticar a conduta delituosa, haveria o fracasso do plano, ou, pelo menos, ele não seria 

realizado da maneira como fora idealizado.  

Os que defendem a ocorrência de indução também alegam que o domínio da 

organização fracassaria quando fossem utilizadas pessoas não-substituíveis, tais como 

especialistas decisivos para a execução de um plano delitivo. Nessas hipóteses, não haveria 

autoria mediata, mas, sim, indução. 

Roxin concorda com o argumento acima, mas lembra que em todas as 

situações analisadas de domínio da organização, os aparatos de poder sempre utilizaram 

pessoas cambiáveis, pois os fatos delituosos repetiam-se de maneira muito parecida, sem que 

houvesse necessidade de utilizar peritos ou pessoas com know-how diferenciado.54 

Outro argumento dos que defendem a indução consiste em que esta, do 

mesmo modo que a autoria mediata, também possui uma estrutura verticalizada. Mas, para 
                                                

 

54 Para justificar esse argumento, Roxin exemplifica com os assassinatos de judeus pelos nazistas nos campos de 
concentração e a morte de alemãs no Muro de Berlim. Os executores eram simples soldados, que não 
possuíam qualquer habilidade especial (ROXIN, 2003:24).  
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Roxin, a diferença reside exatamente no seguinte ponto: o indutor não domina a execução do 

fato, a realização do tipo não depende de sua vontade; já o autor de escritório é a figura 

central dos acontecimentos, apesar de que os executantes são também responsáveis por 

possuírem o domínio da ação.55 

Para finalizar, rebatendo a idéia de que haveria indução, Roxin aduz:  

Também outras diferenças nas estruturas de relação provam um domínio do autor 
de escritório, domínio que precisamente falta no indutor: o indutor tem primeiro 
que buscar um autor, o autor de escritório somente necessita dar a ordem; o indutor 
tem que tomar contato com o potencial autor, ganhá-lo para seu plano e 
eventualmente superar sua resistência; o emissor de uma ordem situado na 
hierarquia de um aparato de poder não precisa de nada disso (ROXIN, 2003:27).56    

Constata-se, dessa forma, que todas as críticas à teoria de Roxin foram 

exaustivamente refutadas pelo autor, conforme se depreende dos argumentos acima expostos. 

A tese de Roxin, por fim, também possui viabilidade jurídica para ser 

aplicada aos casos de criminalidade organizada, desde que satisfeitos estejam os requisitos 

apresentados, mormente no que pertine ao domínio da vontade por parte do chefe da 

organização e à fungibilidade dos executores das ordens.         

                                                

 

55 Corroborando esse argumento, Roxin complementa: Cuando Hitler o Stalin hicieran matar a sus opositores, 
esto fue su obra (si bien no la obra de ellos solos). Decir que habrían dejado a sus subordinados la resolución 
sobre si los hechos ordenados debían ser ejecutados o no, contradice los principios razonables de la imputación 
social, histórica y también jurídica a los autores

 

. (Tradução: Quando Hitler ou Stalin fizeram matar seus 
opositores, isto foi obra deles (se bem que não foi a obra deles sozinhos). Afirmar que deixaram a seus 
subordinados a resolução sobre se os fatos ordenados deviam ser executados ou não, contradiz os princípios 
razoáveis da imputação social, histórica e também jurídica aos autores ). (Ibid.).   

56 También otras diferencias en las estructuras de relación prueban un dominio del autor de escritorio, dominio 
que precisamente falta en el inductor: el inductor tiene primero que buscar un autor, el autor de escritorio 
solamente necesita dar la orden; el inductor tiene que tomar contacto con el potencial autor, ganárselo para su 
plan y eventualmente superar su resistencia; el dador de la orden situado en la jerarquía de un aparato de poder 
no necesita nada de esto .  
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CONCLUSÃO     

O combate ao fenômeno da criminalidade organizada representa um desafio 

para a política criminal de todo o mundo. Com a globalização, as investidas criminosas de 

grupos organizados passaram a atingir bens jurídicos de vários países, constituindo-se, essas 

atividades delituosas, em objeto de preocupação para a sociedade hodierna. 

Apesar de não ser possível oferecer com segurança um conceito único sobre 

o que se deve entender por crime organizado, devido ao fato de que tal criminalidade se 

desenvolve em escalas geométricas e cada vez mais diversifica suas áreas de atuação, o 

fenômeno comporta os seguintes caracteres: a) prática permanente de atividades delitivas; b) 

estrutura hierarquizada e fins lucrativos; c) prática de crimes que atingem bens jurídicos 

fundamentais individuais e coletivos; d) interligação com o poder público através da 

corrupção; e) aparato tecnológico e f) internacionalização de suas atividades. 

No Brasil, a existência de grupos com as características acima apontadas é 

constantemente noticiada pela imprensa. O crime organizado no país atua nos mais diversos 

campos, como ocorre com o tráfico ilícito de substâncias estupefacientes e de animais 

silvestres. 

Muitas vezes, esses grupos organizados possuem uma estrutura tão 

complexa, que se torna difícil delimitar a responsabilidade daqueles que são encarregados da 

organização das atividades delituosas, ou seja, os grandes chefes, aqueles que se encontram 

no ápice da hierarquia do grupo. Comumente, apenas os executores, que exercem atividades 

diretas, imediatas, são levados aos Tribunais, pois a delimitação da responsabilidade do 

homem de trás não se em constitui em tarefa das mais simples.  

Dessa forma, decorre do presente estudo que é preciso ampliar o tradicional 

conceito de autoria mediata para abranger os casos em que também será considerado autor 
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aquele que se utiliza, para a consecução de suas atividades delituosas, de instrumentos 

humanos que agem com culpabilidade. 

A doutrina tradicional considera autor mediato aquele que pratica uma 

infração penal através de um instrumento humano que age sem culpabilidade, por ser 

inimputável ou por ter atuado mediante erro ou coação. Nas hipóteses em que esse 

instrumento humano é um agente culpável, plenamente responsável, a doutrina majoritária 

não aceita a tese da autoria mediata, concluindo que o homem de trás seria, no máximo, um 

instigador. 

Entrementes, para que ocorra essa ampliação do conceito de autor mediato, é 

imprescindível que o autor atue através de estruturas organizadas de poder e que presentes 

estejam os seguintes requisitos, de acordo com a teoria de Claus Roxin, que serviu de base 

para este estudo:  

a) fungibilidade dos executores das ordens; 

b) domínio da organização por parte dos autores das ordens; 

c) atuação do aparato de poder à margem do direito.  

Roxin desenvolveu sua teoria ao analisar o caso do nazista Adolf Eichmann 

que, sem praticar nenhum ato executório, foi responsável pela morte de milhares de judeus 

nos campos de extermínio durante a segunda guerra mundial. Para o mestre alemão, 

Eichmann foi autor mediato de tais crimes e não um simples instigador, mesmo tendo-se 

servido de executores plenamente responsáveis. 

A ampliação da figura da autoria mediata é possível quando o autor mediato 

possui o domínio do fato em virtude de estruturas organizadas de poder. O autor, dessarte, 

utiliza-se de instrumentos humanos cambiáveis para a consecução dos delitos. A fungibilidade 
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dos executores é nota marcante e consiste no fato de que não é necessário o autor conhecer o 

receptor de suas ordens, nem mesmo ter com ele contato direto. O aparato está organizado de 

uma maneira que, caso o executor se recuse a cumprir a determinação, será imediatamente 

substituído por outro, sem prejuízo do resultado final. O aparato funciona como se tivesse 

vida própria. 

A tese do domínio da vontade através de aparatos organizados de poder, 

ampliando o tradicional conceito de autoria mediata, pode também ser perfeitamente aplicada 

aos casos de criminalidade organizada. Todavia, é necessário que os requisitos acima 

mencionados estejam todos presentes para, com isso, gerar a responsabilidade a título de autor 

mediato do homem de trás. 

Veja-se, por exemplo, o caso de um grande cartel de traficantes de 

entorpecentes. No ápice da organização encontra-se o homem de trás 

 

o chefe do tráfico, que 

comanda todas as operações de distribuição da droga. Suas ordens são dirigidas a seus 

homens de confiança, seus subalternos diretos, que, por sua vez, ordenam e comandam as 

ações de todos os demais integrantes da estrutura delituosa. Caso um membro da organização 

que se encontra na base da hierarquia, na forma de executor direto, isto é, aquele encarregado 

de vender a droga ou de assassinar grupos rivais, recuse-se a cumprir a determinação 

recebida, imediatamente será substituído por outro, pois a organização encontra-se estruturada 

de modo que os autores diretos são fungíveis e mesmo que haja a negativa de um ou outro 

membro a ordem vai ser cumprida de qualquer modo.   

No exemplo acima, constata-se que o homem de trás sequer conhece os 

executores diretos de suas ordens, mas, de acordo com a tese aqui defendida, sua 

responsabilidade será a de verdadeiro autor mediato, pois ele possui o domínio da vontade dos 

membros de sua organização criminosa. Perceba-se que, na teoria tradicional, para que 
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alguém seja considerado autor mediato é necessário que ocorra contato direto seu com o 

instrumento humano inculpável utilizado. 

Quando determinada organização criminosa possuir um aparato humano 

diversificado e disponível para executar as ordens superiores, de modo que a recusa de um ou 

outro executor não implicará no fracasso das ações, pois esses serão imediatamente 

substituídos por outros, estar-se-á diante da possibilidade de responsabilizar os chefes da 

organização como autores mediatos, ainda que os mesmos não se tenham dirigido diretamente 

aos autores imediatos e mesmo que esses executores diretos sejam plenamente culpáveis. 

Ampliando-se o conceito de autoria mediata através dos aparatos 

organizados de poder para aplicá-lo também aos casos de criminalidade organizada, oferece-

se mais um caminho nessa árdua tarefa de tentar combater o crime organizado no país, posto 

que aqueles que possuem o poder de decisão serão responsabilizados na qualidade de autores 

mediatos pelos crimes praticados pela organização, mesmo que não tenham diretamente 

ordenado ao autor imediato a execução de um ou outro delito. 

Justifica-se a assertiva acima pela possibilidade de se tornar difícil ou quase 

impossível demonstrar a responsabilidade daqueles que possuem o poder de comando e 

decisão, já que não se envolveram diretamente na prática dos ilícitos cometidos por seus 

subordinados. A cúpula da organização criminosa, com as características acima expostas, 

possui o domínio do fato que se caracteriza pelo domínio da organização. 

As conclusões aqui expostas não contrariam o moderno direito penal da 

culpabilidade, nem tampouco, afrontam os princípios limitadores do direito de punir do 

Estado.   

O direito penal necessita rever seus conceitos quando se encontra diante de 

um fenômeno que avança sobremaneira e que representa uma ameaça para a sociedade de 

todo o mundo globalizado.  
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A ampliação do conceito de autoria mediata constitui um avanço nas 

tradicionais teorias referentes à autoria e à participação. A modernização e a atualização de 

conceitos tornam-se necessárias quando o direito se depara com realidades sociais novas, que 

geram conflitos para os quais os velhos postulados já não são capazes de oferecer uma 

resposta satisfatória.                              
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ANEXO  

Lei n. 9.034, 3 de maio de 1995 

Dispõe sobre a utilização de meios 
operacionais para a prevenção e repressão de ações 
praticadas por organizações criminosas.   

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO DE AÇÃO PRATICADA POR ORGANIZAÇÕES 
CRIMINOSAS E  

DOS MEIOS OPERACIONAIS DE INVESTIGAÇÃO E PROVA 

Art. 1º Esta Lei 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. 
(NR) (Redação dada ao artigo pela Lei n. 10.217, de 11.4.2001, DOU 12.4.2001) 

Art. 2º Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem prejuízo 
dos já previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de 
provas: (NR) (Redação dada ao caput pela Lei n. 10.217, de 11.4.2001, DOU 
12.4.2001) 

I - (VETADO) 

II -

 

a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que se 
supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que 
mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize 
no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento 
de informações; 

III -

 

o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, 
financeiras e eleitorais; 

IV -

 

a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos 
ou acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização 
judicial; (Inciso acrescentado pela Lei n. 10.217, de 11.4.2001, DOU 12.4.2001)

 

V - infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em tarefas de 
investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante 
circunstanciada autorização judicial. (Inciso acrescentado pela Lei n. 10.217, de 
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11.4.2001, DOU 12.4.2001) 

Parágrafo

 
único. A autorização judicial será estritamente sigilosa e 

permanecerá nesta condição enquanto perdurar a infiltração. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei n. 10.217, de 11.4.2001, DOU 12.4.2001) 

CAPÍTULO II 

DA PRESERVAÇÃO DO SIGILO CONSTITUCIONAL 

Art. 3º Nas

 

hipóteses do inciso III do artigo 2º desta Lei, ocorrendo 
possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a 
diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo 
de justiça. 

§ 1º Para realizar a diligência, o juiz poderá requisitar o auxílio de pessoas 
que, pela natureza da função ou profissão, tenham ou possam ter acesso aos objetos 
do sigilo. 

§ 2º O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado da diligência, 
relatando as informações colhidas oralmente e anexando cópias autênticas dos 
documentos que tiverem relevância probatória, podendo, para esse efeito, designar 
uma das pessoas referidas no parágrafo anterior como escrivão ad hoc. 

§ 3º O auto de diligência será conservado fora dos autos do

 

processo, em 
lugar seguro, sem intervenção de cartório ou servidor, somente podendo a ele ter 
acesso, na presença do juiz, as partes legítimas na causa, que não poderão dele 
servir-se para fins estranhos à mesma, e estão sujeitas às sanções previstas pelo
Código Penal em caso de divulgação. 

§ 4º Os argumentos de acusação e defesa que versarem sobre a diligência 
serão apresentados em separado para serem anexados ao auto da diligência, que 
poderá servir como elemento na formação da convicção final do juiz. 

§

 

5º Em caso de recurso, o auto da diligência será fechado, lacrado e 
endereçado em separado ao juízo competente para revisão, que dele tomará 
conhecimento sem intervenção das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar 
vistas ao Ministério Público e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito de que 
a discussão e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justiça. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 4º Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores e equipes de 
policiais especializados no combate à ação praticada por organizações criminosas. 

Art. 5º A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada 
por organizações criminosas será realizada independentemente da identificação 
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civil. 

Art. 6º Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida 
de um a dois terços, quando a colaboração espontânea do agente levar ao 
esclarecimento de infrações penais e sua autoria. 

Art. 7º Não será concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos 
agentes que tenham tido intensa e efetiva participação na organização criminosa.  

Art. 8º O prazo para encerramento da instrução criminal, nos processos por 
crime de que trata esta Lei, será de 81 (oitenta e um) dias, quando o réu estiver 
preso, e de 120 (cento e vinte) dias,

 

quando solto. (Redação dada pela Lei n. 9.303, 
de 5.9.1996) 

Art. 9º O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta Lei. 

 

Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de organização criminosa 
iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado.  

Art. 11. Aplicam-se, no que não forem incompatíveis, subsidiariamente, as 
disposições do Código de Processo Penal.  

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 3 de maio de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Milton Seligman 

(DOU 4.5.1995, ret. DOU 9.9.1996)  
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