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EMENTÁRIOS SOBRE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

*André Luís Luengo1

Durante os últimos dias o noticiário midiático nos tem
guinado sobre a efetividade da punibilidade dos autores de infrações
que vilipendiam sobremaneira o erário Público.
Em especial quando assistimos as prisões processuais de
alguns dos submergidos no imbróglio.
Porém, não aprofundam os plumitivos sobre os mecanismos e
as benesses que foram implementadas com o advento da Lei n.º
12.850/13, que passou a tratar da organização criminosa, cujos
resultados irão aflorar dentre em breve.
E quando isto sobrevier, por ocasião da prestação
jurisdicional, e o juiz reconhecer o benefício às sinecuras, a sociedade
irá execrar os episódios por considerar pífia a reprimenda imposta.
Não se trata de profecia, mas da análise sobre as aplicações
dos institutos que foram trazidos à baila com o advento da legislação
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em comento. Isto porque o Legislador previu condições propiciadoras
ao desenvolvimento eficaz da investigação e dos meios para se obter a
prova, bem como definiu organização criminosa e cuidou de regular o
procedimento criminal a ser aplicado.
Dentre eles podemos citar a colaboração premiada, aliás,
erroneamente verbalizada diuturnamente como delação premiada. A
força da expressão delator há que ser substituída pela de colaborador,
visando assim minimizar o impacto do alcance de alcagüete.
Temos ainda a ação controlada, a infiltração de agentes, a
captação ambiental além dos demais mecanismos já existentes, tais
como o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas,
telemáticas, informáticas, dos sigilos financeiro, bancário e fiscal.
Indubitável que se viabilizou ferramentas adequadas ao bom
desempenho dos misteres investigativos. Até mesmo o perdão judicial
que doravante passou a ser disponibilizada a sua postulação pelo
próprio delegado de Polícia. Isto é um evidente avanço. Mas, há que
se mensurar a sua aplicabilidade durante os acordos que antevêem a
sua tratativa, de modo a ser dispensado o necessário sentimento de
punição à comunidade.
Quando houve a conceituação da organização criminosa,
consistente na associação de 4 (quatro) ou mais pessoas e do seu
aspecto orgânico de estruturação, bem como do seu mote,
especificando para quais infrações penais serviriam, quis o legislador
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alcançar os crimes graves, bem como exemplarmente punir os
responsáveis.
Jamais houve a vontade de afastar da responsabilização todos
os asseclas envolvidos no estratagema.
Tanto é verdade que o legislador procurou alterar o antigo
tipo penal sob a rubrica formação de quadrilha ou bando, diminuindo
a sua quantidade de membros e passando a defini-lo como associação
criminosa.
Urge então que haveremos de ter a sensibilidade de num
futuro bem próximo, demonstrar à sociedade que longe do Estado
praticar atitudes paternalistas com os autores dessas infrações penais,
quis ele buscar do ponto voltado para aspectos criminológicos,
analisando a periculosidade dos agentes responsáveis pela formação
do crime organizado, baseada e estudada de acordo com a sua
historicidade e não só segundo fatores empíricos, mas alcançar uma
resposta adequada e eficaz aos seus autores.
Ao final uma frase utilizada pela linhagem de líderes
religiosos da escola Dalai Lama:
Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se
chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo
para amar, acreditar, fazer e principalmente viver.

