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RESUMO: O direito penal clássico é posto à prova pelo fenômeno da 
globalização na sociedade pós-moderna, que introduz novos riscos, insegurança 
e criminalidade organizada. Com o incremento de situações que exigem uma 
resposta do direito penal que foge dos paradigmas que o norteavam, passa-se 
a afirmar que estamos diante de um novo modelo de direito penal, que pode ser 
denominado direito penal do risco ou direito penal da globalização. Objetivo: 
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo abordar aspectos do 
crime de organização criminosa, a intervenção dessa espécie de associação 
ilícita na contemporaneidade e a reação estatal pelo viés da expansão do direito 
penal na sociedade de risco, com vista à tutela de bem jurídico transindividual. 
Importância: A relevância da pesquisa é evidenciada pela crescente vulneração 
da sociedade pós-industrial diante da atuação do crime organizado, sobretudo 
no tráfico internacional de pessoas, de armas e de drogas. De igual modo, no 
âmbito interno dos países também se tem verificado a derrocada das políticas 
públicas de segurança e, em especial, no Brasil, agrava-se com o crescimento e 
fortalecimento das chamadas gangues prisionais. Assim, debruçar sobre o tema 
crime organizado e segurança pública é questão imprescindível para que se 
busquem respostas que apontem para a adequada proteção de bens jurídicos 
transindividuais. Metodologia: Para tanto, utilizou-se o método lógico-dedutivo e 
revisão bibliográfica cautelosa em torno do tema. Inicialmente, aborda-se o 
conceito de organização criminosa na legislação internacional e brasileira para, 
em seguida, tratar de aspectos específicos da organização criminosa, 
analisando o tipo de norma penal e bem jurídico tutelado. Aborda-se o direito 
penal na sociedade de risco para situar a proteção penal a bens jurídicos 
transindividuais, concluindo-se pela necessidade e legitimidade de tutela penal 
da paz e da segurança públicas. Por fim, destacamos teorias contemporâneas 
que buscam limitar a expansão do direito penal, destacando a teoria da ação 
significativa, direito penal de duas velocidades e direito de intervenção. 
Resultados: concluímos que, na sociedade de risco, não é possível prescindir de 
que se lance mão do direito penal para a tutela de bens jurídicos transindividuais, 
a exemplo da segurança pública, mas que se faz necessário que sejam 
observados os princípios e garantias penais e processuais, adotando-se o 
modelo de direito penal de duas velocidades idealizado por Silva Sanchez. 
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