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1- Organização Criminosa e Enquadramento Legal 
 
A Turma iniciou julgamento de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do STJ que 
denegara idêntica medida por considerar que a denúncia apresentada contra os pacientes 
descreveria a existência de organização criminosa que se valeria da estrutura de entidade 
religiosa e de empresas vinculadas para arrecadar vultosos valores, ludibriando fiéis 
mediante fraudes, desviando numerários oferecidos para finalidades ligadas à Igreja, da 
qual aqueles seriam dirigentes, em proveito próprio e de terceiros. A impetração sustenta 
a atipicidade da conduta imputada aos pacientes - lavagem de dinheiro e ocultação de 
bens, por meio de organização criminosa (Lei 9.613/98, art. 1º, VII) - ao argumento de que 
a legislação brasileira não contempla o tipo “organização criminosa”. Pleiteia, em 
conseqüência, o trancamento da ação penal. O Min. Marco Aurélio, relator, deferiu o writ 
para trancar a ação penal, no que foi acompanhado pelo Min. Dias Toffoli. 
 
2- Organização Criminosa e Enquadramento Legal 
 
Inicialmente, ressaltou que, sob o ângulo da organização criminosa, a inicial acusatória 
remeteria ao fato de o Brasil, mediante o Decreto 5.015/2004, haver ratificado a 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional - Convenção de 
Palermo (“Artigo 2 Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: (a) ‘Grupo 
criminoso organizado’ - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum 
tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações 
graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou 
indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material;”). Em seguida, aduziu 
que, conforme decorre da Lei 9.613/98, o crime nela previsto dependeria do 
enquadramento das condutas especificadas no art. 1º em um dos seus incisos e que, nos 
autos, a denúncia aludiria a delito cometido por organização criminosa (VII). Disse que o 
parquet, a partir da perspectiva de haver a definição desse crime mediante o acatamento 
à citada Convenção das Nações Unidas, afirmara estar compreendida a espécie na 
autorização normativa. Tendo isso em conta, entendeu que tal assertiva mostrar-se-ia 
discrepante da premissa de não existir crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal (CF, art. 5º, XXXIX). Asseverou que, ademais, a melhor doutrina 
defenderia que a ordem jurídica brasileira ainda não contempla previsão normativa 
suficiente a concluir-se pela existência do crime de organização criminosa. Realçou que, 
no rol taxativo do art. 1º da Lei 9.613/98, não consta sequer menção ao delito de 
quadrilha, muito menos ao de estelionato - também narrados na exordial. Assim, 
arrematou que se estaria potencializando a referida Convenção para se pretender a 
persecução penal no tocante à lavagem ou ocultação de bens sem se ter o delito 
antecedente passível de vir a ser empolgado para esse fim, o qual necessitaria da edição 
de lei em sentido formal e material. Estendeu, por fim, a ordem aos co-réus. Após, pediu 
vista dos autos a Min. Cármen Lúcia. 
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