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Este estudo de caráter bibliográfico-jurídico-teórico, tem como objetivo geral esclarecer quais 

as principais formas de crime organizado no Brasil. Busca-se ainda conceituar Corrupção, 

Crime, Organização Criminosa; apresenta-se um breve histórico sobre a origem das 

organizações criminosas no Brasil; descreve-se a formação de algumas organizações 

criminosas; tipifica-se as organizações criminosas e identifica-se os ramos de atuação das 

organizações criminosas. A questão inicial desse trabalho indaga: quais os tipos de 

Organizações Criminosas no Brasil? Fundamenta-se especialmente em Gomes e na Lei 

12.850/13. Ainda com o estudo em andamento, identificou-se queos principais tipos de 

organização criminosa no Brasil são: Crime organizado privado (PCC, CV, FDN etc.);  Crime 

organizado por agentes da administração pública; Crime organizado empresarial; Crime 

organizado político-partidário-empresarial. O crime organizado acaba por criar um Estado 

paralelo, realizando diversas atividades ilícitas como tráfico de drogas, prostituição, 

contrabando de armas, desvio de dinheiro, etc..Pode-se supor que a causa da formação dessas 

organizações,decorrem inicialmente da corrupção e falta de ética que é historicamente 

cultural, especialmente no âmbito político e que, se perpetua ao longo do tempo pela falha do 

estado em fiscalizar de maneira rigorosa e punir esse crime. Em relaçãoàs consequências que 

o crime organizado pode trazer na justiça e na sociedade, é que o crime organizado está dentro 

da esfera política e também infiltrado nas administrações públicas e nesse aspecto, a 

população acaba sendo afetada, causando a falência do Estado, onde se encontra dificuldades 

em solucionar problemas de insegurança, trabalho, educação e saúde, o crime organizado 

acaba sendo o caminho mais rápido para suprir essas necessidades, por fim, o cidadão de bem 

sente-se obrigado a se sucumbir ao sistema corrupto.A criação de um sistema de inteligência 

imparcial e eficaz e o uso da tecnologia podem ser o caminho para desvendar e coibir esse 

tipo de crime. 
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