
Como combater o crime organizado nos dias atuais 

Em nova edição, a obra Crime organizado traz todos os aspectos referentes à lei de 

organização criminosa, além de análises, inovadores estudos de teorias e os novos 

aspectos criminológicos. 

 

A atualização feita em 2013 na lei contra o crime organizado (Lei 12.850/2013) 

trouxe grandes e importantes avanços para a legislação brasileira, com 

alterações em diversas medidas que visam regulamentar os meios de obtenção 

de prova. Em decorrência desses aperfeiçoamentos, os julgamentos contra 

essas organizações estão ocorrendo com maior frequência, tornando a 

investigação e o combate ao crime organizado mais eficientes. Ademais, tal 

atualização alterou profundamente antigas formas de atuação do Ministério 

Público, entregando-lhe mais poderes investigativos – aliás, de acordo com a 

tendência mundial –, entre outras mudanças.  

Na obra, o Promotor de Justiça Marcelo Batlouni Mendroni discorre a respeito 

de todas as questões referentes à lei, suas atualidades, traz uma análise das 

principais questões que envolvem o conhecimento das estruturas, a 

caracterização, os delitos e os conceitos das organizações criminosas. 

Também especifica critérios para formação de grupos de força-tarefa e 

apresenta um inovador estudo sobre aplicação da teoria do domínio do fato em 

face das organizações criminosas. 

Apresenta a ampliação do estudo feito no âmbito criminal verificando novos 

aspectos das organizações e ingressa na esfera tanto da legislação brasileira 

como estrangeria e estudos da ainda pouco explorada ciência criminal. A obra 

foi desenvolvida com base em estudos teórico-doutrinários e de experiências 

práticas. Também estão disponíveis anexos que foram elaborados pelo próprio 

autor com as estruturas explicativas de uma organização criminosa a fim de 

proporcionar um melhor entendimento sobre seu funcionamento. Em 

complemento a sua outra obra, Comentários à Lei de Combate ao Crime 

Organizado, o autor busca a melhor compreensão para alunos, professores e 

profissionais de Direito, bem como estimular o debate sobre essas 

organizações.  



Autor de outras obras penais como Crime de lavagem de dinheiro e provas no 

processo penal, também foi atuante no Grupo de Atuação Especial de 

Repressão ao Crime Organizado (GAECO). 

Marcelo Batlouni Mendroni é Doutor em Direito Processual Penal, ingressou 
no Ministério Público de São Paulo. Atuante no Gedec/SP (Grupo de Atuação 
Especial de Repressão à Formação de Cartéis e à Lavagem de Dinheiro).  
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