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Aula nº. 49 

 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

 

LEI MARIA DA PENHA 

 

 De acordo com o disposto no art. 10-A da “Lei Maria da Penha”, acrescentado pela recente 
Lei nº 13.505/17, é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o 
atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, 
preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados.  

 O § 1º deste dispositivo acrescenta que a inquirição de mulher em situação de violência 
doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime 
contra a mulher, deverá obedecer às seguintes diretrizes: 
I - salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua 
condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar; 
II - garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e 
pessoas a eles relacionadas; 
III - não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos 
âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. 

 No § 2º, ainda, vem previsto que, na inquirição de mulher em situação de violência 
doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta Lei, adotar-se-á, 
preferencialmente, o seguinte procedimento: 
I - a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá 
os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida; 
II - quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em 
violência doméstica e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial; 
III - o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação 
e a mídia integrar o inquérito. 
 

 Dispõe o artigo 12 da Lei 11.340/2006, a forma como deve proceder a autoridade policial 

ante o recebimento do registro da ocorrência, pela vítima, que deverá encaminhar ao juiz o 

requerimento das medidas protetivas no prazo de 48 horas. 

 A Lei 11.340 trata das medidas protetivas em seus artigos 18 a 24. 

 

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 

aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 

separadamente, as seguintes medidas protetivas de 

urgência, entre outras: 
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I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 

comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 

10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 

com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre 

estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação; 

c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar 

ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

 

 A redação do art. 16 da lei 11.340/06 tem a seguinte redação: 

  

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à 

representação da ofendida de que trata esta Lei, só será 

admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 

audiência especialmente designada com tal finalidade, 

antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério 

Público. 

 A LMP estabeleceu forma mais rigorosa para a renúncia ao direito de representação da 

vítima, nos casos de crimes de Ação Pública Condicionada. 

 Assim, surge para o juiz da causa a obrigatoriedade de designar a audiência prevista no art. 

16 da Lei n.º 11.340/06, antes do recebimento da exordial acusatória. Tal medida visa tão 

somente aferir se a vontade da mulher, vítima de violência, foi espontânea e expurgada de 

qualquer coação ou violência.  

 Observe que o art. 41 da referida lei afasta taxativamente a incidência da Lei n. 9.099/95 

quanto aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, o que acarreta a impossibilidade de aplicação dos 

institutos despenalizadores nela previstos, dentre os quais o da suspensão condicional do 

processo e a transação penal. 

  

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e 

familiar contra a mulher, independentemente da pena 

prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 

1995. 

 Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento 

injustificado de medida protetiva imposta judicialmente com base na Lei Maria da Penha não 

configura delito de desobediência disposto no art. 330 do Código Penal. 

 

LEI 12.850/2013 
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 O parágrafo 1º do artigo 1° da Lei 12.850 trouxe, de forma sucinta, o conceito de organização 

criminosa para os efeitos da aplicação da lei: 

  

Art. 1º, §1º: Considera-se organização criminosa a 

associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 

superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional. 

 

 No campo do Direito Processual Penal, a lei em seu art. 3 aprimorou os mecanismos de 

investigação, colacionando disciplinamento sobre a infiltração de agentes, a ação 

controlada, a colaboração premiada e o acesso das autoridades a registros, dados 

cadastrais, documentos e informações da Justiça Eleitoral, instituições financeiras, 

provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. 

 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão 

permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os 

seguintes meios de obtenção da prova: 

I - colaboração premiada; 

II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos 

ou acústicos; 

III - ação controlada; 

IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, 

a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos 

ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; 

V - interceptação de comunicações telefônicas e 

telemáticas, nos termos da legislação específica; 

VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos 

termos da legislação específica; 

VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, 

na forma do art. 11; 

VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, 

distritais, estaduais e municipais na busca de provas e 

informações de interesse da investigação ou da instrução 

criminal. 

COLABORAÇÃO PREMIADA 

 Dentre os instrumentos de Direito Processual penal, talvez o mais importante deles seja a 

colaboração premiada, prevista no artigo 4º da Lei nº 12.850/13, com a seguinte redação: 

O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão 

judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de 

liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que 

tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 

investigação e com o processo criminal, desde que dessa 

colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 
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I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 

organização criminosa e das infrações penais por eles 

praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 

da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das 

atividades da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito 

das infrações penais praticadas pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade 

física preservada. 

 

 Contudo, é preciso notar que, conforme previsão do art. 3º da Lei nº 12/850/13, o instituto 

da delação premiada não se confunde com a colaboração premiada trazida pela lei ora em 

análise. 

 A colaboração premiada tem por escopo atingir um dos resultados previstos no artigo 4º, 

incisos I a V, da lei, ou seja, que resulte na identificação de coautores, revelação da 

estrutura, prevenção de infrações decorrentes de atividades das organizações criminosas, 

recuperação total ou parcial do produto ou na localização de eventual vítima com sua 

integridade física preservada. 

 Questão polêmica e bastante atual diz respeito à legitimidade para a celebração do acordo 

de delação premiada. A doutrina amplamente majoritária entende que o Delegado de 

Polícia não possui esta legitimidade, podendo tão somente indicar ou sugerir que fosse feito 

o acordo, cabendo exclusivamente ao Ministério Público estipular as condições do mesmo e 

celebrá-lo. 

 A lei 12.850/13 disciplina o assunto em seu art. 4º, § 2º, in verbis:  

 

§ 2º Considerando a relevância da colaboração 

prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o 

delegado de polí- cia, nos autos do inquérito policial, 

com a manifestação do Ministério Público, poderão 

requerer ou representar ao juiz pela concessão de 

perdão judicial ao colaborador, ainda que esse 

benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, 

aplicando-se, no que couber, o .art. 28 do Decreto-Lei 

nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo 

Penal. 

AÇÃO CONTROLADA 

 Entre as técnicas especiais de investigação criminal previstas na Lei, tem a chamada ação 

controlada.  

 Trata-se de um meio de obtenção de prova em que a intervenção dos agentes policiais é 

postergada (diferida) para um momento mais oportuno sob o ponto de vista da produção de 

provas e demais elementos de informações, senão vejamos:  

 

Art. 8: Consiste a ação controlada em retardar a intervenção 

policial ou administrativa relativa à ação praticada por 
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organização criminosa ou a ela vinculada, desde que 

mantida sob observação e acompanhamento para que a 

medida legal se concretize no momento mais eficaz à 

formação de provas e obtenção de informações. 

 

  Indaga-se: a ação controlada envolver crimes praticados por organização criminosa exige 

autorização judicial? Nos termos do art. 8 da lei, em seu parágrafo 1 dispõe que não é 

necessária autorização judicial para a efetivação da ação controlada, exigindo tão-somente a 

comunicação. 

artigo 8º, §1º: O retardamento da intervenção policial 

ou administrativa será previamente comunicado ao 

juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os 

seus limites e comunicará ao Ministério Público.  

INFILTRAÇÃO 

 Outra medida probatória de extremo interesse para a atividade policial trazida na Lei n. 

12.850 é a infiltração de agentes, regulada pelos arts. 10 e 11. 

 A atuação do agente deve guardar relação de proporcionalidade com as finalidades 

perquiridas com a apuração, devendo responder o agente por eventuais excessos cometidos. 

 A Lei nº. 12.850/13 prevendo em seu art. 13, parágrafo único, afirma não ser punível, no 

âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, 

quando inexigível conduta diversa.  

 

Art. 13. O agente que não guardar, em sua atuação, a 

devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, 

responderá pelos excessos praticados. 

Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a 

prática de crime pelo agente infiltrado no curso da 

investigação, quando inexigível conduta diversa. 

 

Continua na próxima aula 


