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“A maior necessidade do mundo é a de 
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temam chamar o pecado pelo seu nome exato; 
homens cuja consciência seja tão fiel ao dever 
como a bússola o é ao polo; homens que 
permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que 
caiam os céus.”   

                                                
(Ellen G. White)
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RESUMO

O presente trabalho busca compreender a atuação do trabalho de inteligência no combate ao 

crime organizado, notadamente no Ministério Público do Estado do Ceará. Inicialmente foi 

feita uma análise da atividade de inteligência, abarcando seu aspecto histórico, utilidade 

prática e aspectos modernos, em seguida estudamos o crime organizado sob a ótica de sua 

evolução histórica e no cenário nacional. Em seguida foi abordada a utilidade prática da 

atividade de inteligência no combate ao crime organizado no combate local, atuação do 

Ministério Público, atuação do GAECO-CE, bem como sobre os levantamentos de 

informações das organizações criminosas dentro dos presídios, foi analisado o método de 

atuação por meio da atividade de inteligência, bem como obstáculos legais para sua atuação. 

Palavras-chave: Crime organizado. Organizações criminosas. Ministério Público. GAECO.
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ABSTRACT

This paper seeks to understand the role of intelligence work in combating organized crime, 

notably the Public Ministry of the State of Ceará. Initially an analysis of the intelligence 

activity, covering its historical aspect, practical utility and modern aspects, then studied 

organized crime from the perspective of its historical evolution and on the national scene was 

made. Then addressed the practical utility of intelligence activity in combating organized 

onsite combat, acting prosecutor, role of EC-GAECO crime, as well as information on the 

surveys of criminal organizations inside the prisons, we analyzed the method of acting 

through the intelligence activity, as well as legal obstacles to its performance. 

Keywords: Organized crime. Criminal organizations. Public Ministry. GAECO.



9

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABIN Agência Brasileira de Inteligência

ADA Amigos dos Amigos

BOPE Batalhão de Operações Especiais

CIA Central Inteligence Agency (Agência Central de Inteligência)

COIN Coordenadoria de Inteligência

CPC Código de Processo Civil

CV Comando Vermelho

DEIC Departamento de Investigações sobre Crime Organizado

DRACO Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado

DRAE Delegacia de Repressão a Armas e Explosivo

GAECO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

GATE Grupo de Ações Táticas Especiais

GNCOC Grupo nacional de Combate às Organizações Criminosas

NUSIT Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência

OSS Escritório de Assuntos Estratégicos

PCC Primeiro Comando da Capital

PEC Projeto de Emenda Constitucional

PRF Polícia Rodoviária Federal

PROCAP Procuradoria de Crimes Contra a Administração Pública

SEJUS Secretaria de Justiça do Estado do Ceará

SFICI Serviço Federal de Informações e Contra-Informação

SIS Secret Intelligence Service (Serviço Secreto de Inteligência)

SISBIN Sistema Brasileiro de Inteligência

SNI Serviço Nacional de Inteligência

STF Supremo Tribunal Federal

STJ Superior Tribunal de Justiça

TC Terceiro Comando

TCP Terceiro Comando Puro
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo compreender a atividade de inteligência no 

combate às organizações criminosas, tendo como foco a atuação nesta o Ministério Público, a 

polícia e as agências especializadas na área, seu processo de surgimento e evolução histórica e 

a importância de suas ações no combate a criminalidade. 

Em suas atividades de inteligência, o Ministério Público e seus agentes vem 

recorrendo a diferentes fontes de pesquisas, através de coletas e busca de dados, presentes em 

notícias de jornais e documentos oficiais, como inquéritos policiais e processos judiciais, 

entre tantos outros, ao me deparar com essa atividade, pude então despertar o interesse em 

realizar o presente trabalho, onde se busca descrever a atuação do trabalho de Inteligência e 

sua atuação no combate às organizações criminosas, como forma de esclarecer para aqueles 

que têm interesse em compreender como atuam as organizações criminosas, notadamente no 

Ceará, e como o aparelho estatal age para se antever e reverter e os danos causados por estes 

agentes do crime por meio da atividade de inteligência. Entretanto, todo o estudo foi feito nos 

limites que a legislação permite, respeitando o sigilo das informações que assim requerem, 

bem como dentro de uma ética profissional. 

É especificamente sobre os órgãos de inteligência nacional e sua atuação que a 

nossa análise será feita. 

Certos questionamentos também foram colocados em evidência. Quais os desafios 

que o órgão tem que enfrentar, levando em consideração ter pela frente um fenômeno tão 

recente, híbrido e ao mesmo tempo ameaçador à sociedade moderna? Que ferramentas e 

meios legais podem e devem ser usados para enfrentar grupos e pessoas que se fazem valer de 

artifícios escusos, mas que ao mesmo tempo são tão danosos ao estado de direito? 

A pesquisa apresentada é exploratório-descritiva. Utilizamos como procedimento 

metodológico, a pesquisa bibliográfica que nas palavras de Gil (1994) possibilita um amplo 

alcance de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras 

publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do quadro conceitual 

que envolve o objeto de estudo proposto. 

Lima e Mioto (2007) ao tratar da pesquisa bibliográfica destaca que ela é sempre 

realizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com elementos que 

subsidiam a análise futura dos dados obtidos. 
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No primeiro capítulo faremos uma breve discussão sobre a atividade de 

inteligência, pontuando alguns conceitos sua evolução histórica, utilidade prática e aspectos 

modernos.

O segundo capítulo discutirá sobre as organizações criminosas, fazendo uma 

análise histórica mundial, nacional e local (nordeste brasileiro). Buscando descrever as 

características dessas organizações, suas formações e motivações. 

Já no terceiro capítulo procura-se entender a utilidade prática da atividade de 

inteligência no combate às organizações criminosas, focando seu combate local, atuação do 

Ministério Público no seu combate, notadamente através do GAECO-CE, bem como sobre 

levantamentos de informações dentro dos presídios.
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2 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA

Para designar o termo inteligência, temos usualmente duas nomenclaturas, tais 

designações são utilizadas fora do âmbito das ciências cognitivas. Em sentido amplo diz-se 

que inteligência é toda coleta de informações organizada ou analisada para atender as 

demandas de um tomador de decisões. Já para a Ciência da Informação, o termo designa o 

escalonamento específico de informações, tendo na base dados brutos e no ápice 

conhecimentos específicos. Com o desenvolvimento tecnológico crescente dos sistemas de 

informações, os quais apoiam a tomada de decisões, tornou-se corrente o uso do termo 

inteligência para designar essa função de suporte, seja no dia a dia dos governos, no meio 

empresarial ou mesmo em organizações sociais, bem como no combate ao crime organizado. 

Em sentido amplo, nesse prisma, inteligência é o mesmo que conhecimento ou informação 

analisada. O presente trabalho tem por escopo analisar um conjunto mais delimitado de 

informações estruturadas. Nesse caso, uma definição mais restrita o que podemos dizer que é 

a coleta de informações sem o consentimento, a cooperação ou mesmo o conhecimento por 

parte dos alvos da ação. Nesta acepção restrita, inteligência é o mesmo que segredo, 

informação secreta, justamente o que deve acontecer quando se tem por alvo organizações 

criminosas que é o objeto do estudo em tela.   

Inteligência lida com o estudo do “outro” e procura elucidar situações nas quais as 

informações mais relevantes são potencialmente manipuladas ou escondidas, onde há um 

esforço organizado por parte de um adversário para desinformar ou obscurecer o 

entendimento e negar conhecimento, como é o caso das organizações criminosas, nesse caso, 

tratam-se normalmente daqueles dados obtidos das informações de combate, tratam-se 

normalmente daqueles dados obtidos em função do contato direto com os agentes criminosos, 

seja por meio de investigações ou por meio de dados coletados na instrução processual penal 

ou até mesmo por meio de agentes infiltrados ou por meio de criminosos dissidente ou 

daqueles cooptados pela dilação premiada. As informações assim coletadas são utilizadas 

imediatamente para alerta operacional ou para a tomada de decisões sobre ações imediatas.

No presente trabalho analisaremos os chamados serviços de inteligência de 

segurança (security intelligence) os quais tem muitos alvos puramente domésticos, mas 

mesmo esses compartilham a condição de “outro” aos olhos da constituição e da ordem 

política constituída.

Do ponto de vista operacional, portanto, os critérios mais importantes para a 

distinção entre inteligência e outros tipos de aquisição de informações são o grau de 
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intervenção humana requerido para a análise e disseminação dos dados obtidos, associado ao 

grau de vulnerabilidade das fontes de informação às contramedidas de segurança e à 

consequente necessidade de segredo para a proteção das atividades de inteligência.

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS

Devemos ter em mente que o serviço de Inteligência trata-se de uma evolução do 

serviço de espionagem o qual era praticado desde a antiguidade, nesse diapasão verificamos 

que a primeira rede de informações relativamente organizada foi articulada no o século XVI, 

durante o reinado da Rainha Elizabeth I. O responsável pela rede de agentes era Sir Francis 

Walsingham, que recrutou contato dentro e fora da Grã-Bretanha, incluindo estadistas, 

diplomatas (utilizados em larga escala devido a facilidade de ir e vir), artistas (entre eles o 

dramaturgo Cristopher Marlowe, amigo de Shakespeare). Esse serviço entretanto foi uma 

iniciativa pessoal de Walsingham mais do que um órgão oficial. O primeiro serviço de 

inteligência institucional foi criado durante o reinado de Luís XIV da França.

Estima-se que o serviço de informações mais eficiente de todos os tempos seja o 

serviço secreto de inteligência britânico (Secret Intelligence Service - SIS), mais conhecido 

pelo seu antigo nome - MI6. O SIS tem um longo histórico de espionagem internacional, 

inclusive em Portugal e no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. O SIS se tornou 

conhecido através de livros de ficção, muitos deles escritos por pessoas que trabalharam com 

ou para o serviço (John Le Carré, Ian Fleming, etc).

A CIA também foi alvo de muitas produções, sobretudo cinematográficas. Este 

serviço de inteligência estadunidense foi criado em 1947. Sua antecessora foi criada em 1942, 

chamava-se OSS (Escritório de Assuntos Estratégicos), uma adicional de espionagem do FBI. 

Há registros, estes tirados da programação televisiva do canal privado The History Channel, 

que mostra a fundação da instituição no começo do século XX, os americanos ainda incertos 

sobre sua inauguração e se era viável competir com as potências europeias da época, 

Alemanha e Grã-Bretanha, pois ainda antes da Primeira Guerra Mundial, estas eram muito 

mais experientes do que os americanos. Nesse período que sucedeu com o afundamento do 

USS Maine na baía de Havana em Cuba, começaram os experimentos recrutando 

arqueólogos. A região de atividade foi a América Central, onde foram os responsáveis pela 

descoberta de antigas cidades maias.
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No período da Segunda Guerra Mundial, a vitória contra os nazistas em campo de 

batalha deu-lhes a segurança política por meio de um acordo e a troca educacional entre a 

GESTAPO, serviço de espionagem alemão, e os americanos.

O Mossad (Serviço de Inteligência Israelense) também é conhecido por sua 

eficiência, principalmente em manter o anonimato. Os serviços do órgão foram utilizados 

ostensivamente na repressão não só aos grupos armados palestinos, mas também aos 

refugiados de Gaza e Cisjordânia em geral, desde antes da Guerra do Yom Kippur. Um agente 

do Mossad chamado Eli Cohen ficou famoso por passar vários anos infiltrado no Estado 

Maior da Síria. Quando foi descoberto foi torturado e executado. 

O primeiro serviço de inteligência brasileiro na forma de Polícia, foi criado em 

1956 por ordem do presidente Juscelino Kubitschek, devido aos 2 (dois) atentados sofridos. 

Chamava-se Sfici (Serviço Federal de Informações e Contra-Informação), aos moldes do 

Serviço Nacional de Informações do Império Brasileiro, criado por Dom Pedro de Alcântara 

em 1821, com vistas exclusivamente à Segurança Nacional de Defesa. A forma de JK, de 

estendê-lo ao chamado crime organizado, se desenvolveu e foi aperfeiçoado devido aos 

inúmeros atentados presidenciais, funcionando durante o chamado pelos opositores de golpe 

de 1964, e durante o regime militar foi substituído pelo nome de Serviço Nacional de 

Informações, em consideração ao serviço que funcionou no Império Brasileiro (incrementado 

com a chamada Segurança Interna); em que participou ativamente da repressão tanto à 

esquerda quanto à direita, nos crimes contra o Estado Brasileiro Constituído e aos 

movimentos sociais que o queriam prejudicar, segundo a visão do Congresso Nacional, de 

então.

O atual serviço de inteligência é a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), 

reformulado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, aproveitando os moldes legados 

dos serviços de inteligência transformados desde a criação do primeiro por Dom Pedro em 

1821. Entre seus agentes da atual ABIN, ainda figuram vários nomes de ex-integrantes do 

SNI.

O Sistema Nacional de Inteligência (SNI) era uma agência civil sob o comando do 

general reformado Golbery do Couto e Silva. Diz-se que o SNI era a espinha dorsal do 

controle totalitário do regime. Embora houvesse uma polícia secreta no Brasil desde a era 

Vargas, a participação militar aumentou sua importância com a criação do SNI. Ele se 

desenvolveu a partir do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que Golbery tinha 

estabelecido para minar o governo anterior de João Goulart.
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Na teoria, o SNI supervisionou e coordenou as agências de inteligência das três 

Forças Armadas, mas, na prática, as agências do serviço mantiveram sua autonomia.

A influência do SNI pode ser medida pelo fato de que importantes presidentes do 

período, como Médici e Figueiredo, foram diretores do órgão.

Sobre algumas práticas do SNI, vejamos o que afirma Gaspari (2014, p. 464): 

Algumas das atividades do SNI eram os grampos telefônicos ("sangrar linhas"), 
censura postal e investigações, contatos com a CIA, além da Operação Condor. 
Muitos dos documentos coletados, desapareceram depois do desmonte do serviço.
Para se referir às gravações, o SNI utilizava o termo "dragão", gíria utilizada na 
seção de informação do Estado-Maior do Exército, que derivava de "distribuidor 
geral" (DG) - equipamento da companhia telefônica em que se procedia à 
intercepção. A palavra "dragão" também remetia ao texto da "degravação", no qual a 
vítima era identificada como "Alvo", seguido de um número. Nos documentos 
formais, porém, mecionava-se apenas a abreviatura DG. Segundo cálculos de 
Newton Cruz, os "dragões" ultrapassaram cinquentas escutas simultâneas, mas não 
passaram de cem.
O SNI também teve ligações com a rede dos serviços ocidentais de informações. Em 
1964, iniciou negociações com a CIA, o que resultou na Relação de Ligação entre o 
Serviço Nacional de Informações Brasileiro e o Serviço de Informações Americano
- um documento de "sugestão para um acordo oral". A proposta da CIA era mandar 
para o Brasil um funcionário categorizado "para colaborar na montagem e no 
desenvolvimento do Serviço Brasileiro", e comprometia-se a "fornecer pistas 
operacionais específicas que se tornarem disponíveis a respeito de atividades 
subversivas no Brasil". O SNI, por outro lado, garantia a segurança e sigilo do 
material que recebesse, além de alimentar o órgão norte-americano com suas 
próprias informações a respeito da subversão esquerdista.
É importante ressaltar que o SNI nunca foi um organismo politicamente neutro 
destinado a informar o presidente. Desde o início, funcionou como uma "assessoria 
política". Foi um órgão que nasceu para agir em silêncio, oferecendo o que a 
Presidência precisava. Cabia a ele, e não à liderança parlamentar ou ao Gabinete 
Civil, facilitar as negociações com a bancada no caso de uma votação atribulada no 
Congresso. No caso do Estatuto da Terra, por exemplo, o presidente Castello Branco 
recebia notícias e recados do general Geisel durante a votação, operando com uma 
lista de nomes em código fornecida pelo SNI. Nessa lista, o deputado Pedro Aleixo, 
líder na Câmara, era Araci; o senador Daniel Krieger, líder no Senado, era Gilda; e 
Bilac Pinto, presidente da Câmara, era Poncio.

Conforme o exposto, verificamos que algumas das práticas supramencionadas são 

totalmente contra os ditames legais e constitucionais modernos, tais práticas eram utilizadas 

para informar basicamente o governo para suas atuações com interesses políticos e muitas 

vezes escusos, contudo, foram utilizadas para prevenir ações nocivas ao estado e à ordem 

pública.

2.2 UTILIDADE PRÁTICA E ASPECTOS MODERNOS
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O principal mérito da atividade de Inteligência é a competência de pôr em prática 

um conjunto de métodos materializados ao longo do “ciclo de inteligência”, além de fazê-lo 

com oportunidade, amplitude otimizada, o máximo de imparcialidade, clareza e concisão. Se 

adequadamente executada, a Inteligência pode se tornar explicativa e preditiva, qualidade que 

a diferencia da informação crua – o dado selecionado, mas não trabalhado.

Nas últimas décadas, as atividades criminosas têm passado por uma série de 

demudanças, que culminaram em ações cada vez mais organizadas por parte de delinquentes e 

organizações criminosas. A partir da segunda metade da década de 1970, com o 

fortalecimento do narcotráfico e o desenvolvimento de grandes mercados consumidores – em 

especial EUA e Europa Ocidental –, as organizações criminosas aperfeiçoaram seu modus 

operandi, atualmente com caráter muito mais complexo e transnacional.

Assim, os últimos 25 anos presenciaram o fortalecimento do crime organizado, 

com ramificações nos mais diversos tipos de atividades ilícitas, do narcotráfico à extorsão e 

corrupção, passando pela prostituição, tráfico de pessoas e órgãos, tráfico de armas e lavagem 

de dinheiro. Além do caráter empresarial, as organizações criminosas têm cooperado entre si e 

formado verdadeiros conglomerados transnacionais promotores de delitos.

Diante do grau de complexidade e diversificação do crime organizado, a atividade 

de inteligência adquire grande importância não só para a repressão, mas, sobretudo, no que 

concerne à prevenção contra o desenvolvimento do crime organizado. A atividade de 

inteligência é útil para o planejamento de estratégias de ação das autoridades no contexto da 

segurança pública. E as ações de inteligência devem reunir inteligência governamental e 

policial, em escala federal e estadual.

O cerne da atividade de inteligência em sentido estrito é a produção de 

conhecimento, que pode ser entendida como a transformação do dado em conhecimento, por 

meio da utilização de determinado procedimento metodológico e de técnicas específicas 

(ALMEIDA NETO, 2009, p. 50). Segundo a DNISP (2007, p. 17):

Dado é toda e qualquer representação de fato, situação, comunicação, notícia, 
documento, extrato de documento, fotografia, gravação, relato, denúncia, etc., ainda 
não submetida pelo profissional de ISP à metodologia de Produção de 
Conhecimento

Já o conhecimento é “o resultado final – expresso por escrito ou oralmente pelo 

profissional de ISP – da utilização da metodologia de Produção de Conhecimento sobre dados 

e/ou conhecimentos anteriores” (DNISP, 2007, p. 17). Em síntese, produzir conhecimento é 
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“transformar dados e/ou conhecimentos em conhecimentos avaliados, significativos, úteis, 

oportunos e seguros, de acordo com metodologia própria e específica” (DNISP, 2007, p. 17). 

Esse processo de transformação do dado em conhecimento útil, significativo, avaliado, 

oportuno e seguro, a partir da adoção de uma sequência lógica de ações, é conhecido como 

ciclo da produção do conhecimento de inteligência. Acerca do ciclo de inteligência, Almeida 

Neto (2009, p. 50) assevera o seguinte: 

Despiciendo lembrar que o método de construção do conhecimento de inteligência e, 
por conseguinte, o ciclo de tal atividade, foram forjados a partir de um específico 
critério de aceitabilidade da verdade, imbuído da primazia dos princípios da 
oportunidade e utilidade sobre a própria verificabilidade do conhecimento produzido 
(possibilidade de o conhecimento ser testado).

Para a DNISP (2007, p. 20), o Ciclo da Produção de Conhecimento (CPC) pode 

ser definido como:

Um processo formal e regular separado em duas etapas principais, uma vinculada à 
reunião de dados e a outra ao processo de análise. Nesse processo, o conhecimento 
produzido é disponibilizado aos usuários agregando-se medidas de proteção e 
negação do conhecimento. 

Nesse sentido, Antunes (2002, p. 31) descreve o ciclo de inteligência da seguinte 

forma: “Entende-se por ciclo de inteligência a descrição de um processo no qual as 

informações coletadas principalmente pelas agências de inteligência são postas à disposição 

de seus usuários”. 

Na realidade, ele pode ser definido basicamente em duas grandes etapas: uma de 

coleta e outra de análise, que se encontram organizacionalmente estabelecidas, vinculadas a 

diferentes órgãos estatais. Em relação às etapas que constituem o ciclo de inteligência, não há 

consenso entre os autores. 

De acordo com Cepik (2003, p. 32), “as descrições convencionais do ciclo da 

inteligência chegam a destacar até 10 passos ou etapas principais que caracterizariam a 

atividade”, quais sejam: 1. Requerimentos informacionais. 2. Planejamento. 3. Gerenciamento 

dos meios técnicos de coleta. 4. Coleta a partir de fontes singulares. 5. Processamento. 6. 

Análise das informações obtidas de fontes diversas. 7. Produção de relatórios, informes e 

estudos. 8. Disseminação dos produtos. 9. Consumo pelos usuários. 10. Avaliação (feedback). 

Sobre a diversidade de entendimentos acerca das etapas do ciclo de inteligência, 

vale destacar a opinião de Cepik (2003, p. 32): “A própria ideia de ciclo de inteligência deve 

ser vista como uma metáfora, um modelo simplificado que não corresponde exatamente a 
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nenhum sistema de inteligência realmente existente”. Por outro lado, essa falta de acuidade 

descritiva não é o que mais importa, pois a caracterização das atividades de inteligência 

enquanto um processo de trabalho complexo e dinâmico é importante para que se possam 

distinguir as mudanças qualitativas que a informação sofre ao longo de um ciclo ininterrupto e 

inter-relacionado de trabalho. A principal contribuição da ideia de ciclo de inteligência é 

justamente ajudar a compreender essa transformação da informação e explicitar a existência 

desses fluxos informacionais entre diferentes atores (usuários, gerentes, coletores, analistas 

etc.). 

Na visão de Kent (1967, p. 152-153), o método de produção de informações 

estratégicas admite sete passos ou estágios, a seguir resumidos: 1) aparecimento do problema; 

2) análise do problema; 3) busca de dados relacionados ao problema; 4) avaliação dos dados; 

5) estudo dos dados avaliados – momento da hipótese; 6) mais busca de dados – confirmação 

ou rejeição das hipóteses mais prováveis; e 7) apresentação. Platt (1974, p. 102-107), por sua 

vez, também aponta sete fases no que ele chama de pesquisa de informações, quais sejam: 1) 

levantamento geral; 2) definição dos termos; 3) coleta de informes; 4) interpretação dos 

informes; 5) formulação de hipóteses; 6) conclusões; e 7) apresentação. Ao tratar do assunto 

sob uma perspectiva mais acadêmica, Pacheco (2005) atribui ao ciclo de produção de 

conhecimento de inteligência as seguintes etapas: 

[...] identificação das necessidades informacionais do usuário final (requerimento ou 
determinação da produção de determinada informação/conhecimento), planejamento 
da obtenção dos dados/informações requeridos, gerenciamento dos meios técnicos 
de obtenção, obtenção (coleta ou busca) dos dados/informações, processamento dos 
dados/informações (organização, avaliação e armazenagem), produção do 
conhecimento (análise, interpretação e síntese dos dados/informações), 
disseminação do conhecimento, uso do conhecimento e avaliação do ciclo (feedback 
quanto ao uso do conhecimento para aperfeiçoamento do ciclo de inteligência).

Nos Estados Unidos, segundo Gonçalves (2008, p. 185), o modelo mais utilizado 

possui somente cinco fases [planejamento e direção; reunião (coleta/busca); processamento; 

análise e produção; e disseminação], podendo, inclusive, ser reduzido a quatro etapas, que 

ensejariam o “ciclo básico” (reunião, processamento, análise e disseminação). No Brasil, 

entretanto, a doutrina de informações identifica o ciclo da informação em três grandes etapas: 

orientação, produção e difusão (GONÇALVES, 2008, p. 186). Ocorre que, nesse ciclo da 

informação, a fase de produção corresponde ao ciclo da produção do conhecimento, que 

compreende as seguintes etapas: planejamento; reunião (coleta/busca dos dados) e 

processamento (exame, análise, integração e interpretação). Assim, após a produção do 



20

conhecimento, procede-se à difusão do conhecimento produzido, ou seja, retorna-se à última 

etapa do ciclo de informação (GONÇALVES, 2008, p. 186). 

A DNISP (2007, p. 20), do mesmo modo, considera que o ciclo da produção do 

conhecimento é composto pelas seguintes fases: planejamento; reunião de dados, 

processamento e difusão. Observa-se, pois, que essa composição (com exceção da difusão) 

corresponde exatamente ao ciclo da produção do conhecimento descrito no parágrafo anterior. 

Agora, passemos a discorrer, de forma sucinta, sobre cada uma das etapas que compõem o 

ciclo de produção do conhecimento de inteligência, conforme a doutrina de informações 

(GONÇALVES, 2008, p. 187-192). 

Orientação: Constitui a primeira etapa do ciclo de inteligência e está relacionada 

às necessidades da atividade, melhor explicando, diz respeito às necessidades do usuário, do 

cliente da atividade, do tomador da decisão. Conforme Gonçalves (2008, p. 187), “em âmbito 

estratégico, essa orientação deve ter por base, por exemplo, uma política nacional de 

inteligência, na qual constem os objetivos nacionais, as áreas prioritárias de atuação da 

inteligência, bem como as diretrizes que nortearão as atividades dos serviços de inteligência”. 

Ainda de acordo com esse autor, essa é uma fase muito importante, pois é a partir dela que o 

planejamento estratégico será elaborado e que os dirigentes dos serviços de inteligência 

poderão estabelecer seus planos de atividade.

Produção: É nessa segunda etapa do ciclo que efetivamente ocorre a atividade de 

inteligência e a produção do conhecimento. Como dito anteriormente, esta fase está 

subdividida em: planejamento, reunião de dados e processamento. Segundo Gonçalves (2008, 

p. 188), “a partir das orientações do usuário ou das necessidades e diretrizes de uma política 

nacional de inteligência, os serviços de inteligência buscarão reunir os dados, processá-los e 

produzir um conhecimento de inteligência a ser difundido”.

Planejamento: Essa fase envolve o gerenciamento do aparato de inteligência, 

desde a identificação das necessidades de dados a serem reunidos até a produção do 

documento final e sua difusão. Em termos metodológicos, é por meio do planejamento que 

serão direcionadas a coleta e a busca dos dados (GONÇALVES, 2008, p. 189). A DNISP 

(2007, p. 20), por seu turno, define planejamento com as seguintes palavras: Planejamento é a 

fase do CPC na qual são ordenadas, de forma sistematizada e lógica, as etapas do trabalho a 

ser desenvolvido. Aí são estabelecidos os objetivos e/ou as necessidades, os prazos, 

prioridades e cronologia, e são definidos os parâmetros e as técnicas a serem utilizadas, 

partindo-se, sempre, dos procedimentos mais simples para os mais complexos. Planejar deve 

constituir-se em uma ação rotineira do profissional de inteligência. Para Almeida Neto (2009, 
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p. 52), planejamento é “a fase na qual são traçados e concatenados, numa ordem lógica, 

sistemática e coerente, os passos em que o trabalho será desenvolvido”. O autor prossegue 

esclarecendo que, nessa fase, o profissional de inteligência deverá, de forma minuciosa, 

delimitar o assunto a ser pesquisado, a faixa de tempo a ser considerada, o usuário do 

conhecimento, a finalidade do conhecimento, o prazo para a produção desse conhecimento e 

os aspectos essenciais do assunto, tanto os conhecidos como aqueles a conhecer (ALMEIDA 

NETO, 2009, p. 52). A partir do planejamento, parte-se então para a reunião de dados, como 

será visto a seguir.

Reunião de dados: Pode ocorrer tanto por meio de coleta (dados ostensivos, de 

fontes abertas), quanto de busca (dados negados). Sobre esse assunto, Gonçalves (2008, p. 

175) esclarece: A reunião de dados pode se dar por “coleta” ou “busca”, procedimentos 

distintos. A doutrina anglo-saxônica, de maneira geral, não diferencia “coleta” de “busca”. 

Nesse sentido, não importa qual a origem do dado, se provenientes de fontes abertas ou se o 

acesso a ele é protegido/restringido. Na doutrina brasileira de inteligência, entretanto, “coleta” 

refere-se à obtenção de informações de fontes abertas – livros, periódicos, documentos 

públicos, programas de TV ou rádio, internet, enfim, dados disponíveis – enquanto “busca” é 

o termo utilizado para qualquer procedimento de obtenção do dado negado ou não-

disponibilizado, ou seja, as chamadas “informações classificadas”. Nesse segundo caso, há o 

recurso às técnicas operacionais para se realizar a busca. Assim, é por intermédio da etapa de 

“reunião” que serão obtidos dados, os quais, depois de processados, conduzirão à produção de 

um determinado conhecimento. 

No que diz respeito à produção do conhecimento, Gonçalves (2008, p. 190) 

ressalta uma dificuldade encontrada na atualidade, qual seja, a existência de grande 

quantidade de informação reunida e a impossibilidade de processamento de toda essa 

informação. Segundo esse autor, em virtude disso, é de extrema importância que se realize um 

bom planejamento, visando à delimitação dos dados a serem obtidos, para evitar, com isso, 

um excesso de informações que não terão condições de ser tratadas adequadamente 

(GONÇALVES, 2008, p. 190). Corroborando esse entendimento, Vidigal (2004, p. 36) 

menciona o seguinte:

É fora de dúvida, porém, que o excesso de informações pode ser prejudicial por 
entupir o sistema, tornando difícil para os analistas separar o que é realmente 
importante e produzir material suficientemente maturado para os formuladores de 
políticas. Uma superabundância de informações coletadas resulta num excesso de 
informes acabados, muitos, de pouco uso para a formulação de políticas; acaba por 
existir demasiado número de informes, sobre demasiado número de assuntos, de tal 
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forma que as pessoas a quem eles se dirigem são incapazes de usá-los 
convenientemente.

No tocante à classificação apresentada por Cepik (apud GONÇALVES, 2008, p. 

193) destaca que se trata de terminologia sobretudo norte-americana, incorporada ao jargão 

internacional. No Brasil, de acordo com esse autor, costuma-se fazer referência basicamente à 

inteligência oriunda de fontes humanas e à inteligência obtida a partir de meios técnicos ou 

tecnológicos (GONÇALVES, 2008, p. 193). A forma mais tradicional, comum e barata de 

reunião de dados pela atividade de inteligência é por intermédio das pessoas, chamadas de 

“fontes humanas”. Segundo Cepik (2003, p. 36), o acrônimo em inglês que designa as fontes 

humanas (humint) é “um eufemismo tipicamente norte-americano, incorporado ao jargão 

internacional porque evita o uso do termo espionagem, muito mais pesado do ponto de vista 

legal e político”. Esse autor acrescenta que o acrônimo também é utilizado para demonstrar 

que “a inteligência obtida a partir de fontes humanas está longe de resumir-se aos arquétipos 

da espionagem” (CEPIK, 2003, p. 36). Já Gonçalves (2008, p. 194), ao discorrer sobre o 

assunto, explica que: 

Assim, a forma organizada mais antiga de obtenção de informações é aquela 
realizada por meio das fontes humanas, as quais podem ser oficiais ou não oficiais, 
orgânicas – pertencentes aos serviços de inteligência – ou não-orgânicas –
denominadas “agentes” –, conscientes ou não de sua condição. As fontes humanas 
variam também conforme o seu grau de sensibilidade, ou seja, o nível de 
conhecimento a que têm acesso e de confiabilidade. 

Nesse sentido, Herman (1991) estabeleceu um modelo baseado em uma pirâmide 

de sensibilidade das fontes, conforme já mencionado anteriormente, em cujo ápice se 

encontram os oficiais de inteligência e seus agentes locais e na base, pessoas sem vínculo com 

a atividade de inteligência, mas que podem fornecer informações importantes para a 

inteligência, entre os quais viajantes e acadêmicos. 

As fontes técnico-científicas, por outro lado, são utilizadas pela chamada 

inteligência técnica ou tecnológica, que privilegia o uso de tecnologias para a obtenção de 

dados e informações. A inteligência técnica (techint) engloba uma série de subcategorias, 

entre as quais destacam-se as seguintes: inteligência de sinais; inteligência fotográfica ou de 

imagens; inteligência de comunicações; inteligência eletrônica; telemétrica e à relacionada à 

interpretação de ondas e sinais eletromagnéticos ou assinaturas físicas (GONÇALVES, 2008, 

p. 200). Assim, pode-se afirmar que “a inteligência humana e a inteligência tecnológica são 
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complementares e têm vantagens e desvantagens devido a suas peculiaridades” 

(GONÇALVES, 2008, p. 205). 

Em relação à classificação das fontes quanto à sua confidencialidade (fontes 

abertas ou fontes classificadas/dado negado), cabe ressaltar que, assim como a humint e a 

techint, a coleta (dados de fontes abertas) e a busca (dados de fontes classificadas) também 

são complementares entre si (GONÇALVES, 2008, p. 207). De acordo com Gonçalves (2008, 

p. 208), “um meio importante de reunião de dados para a produção do conhecimento de 

inteligência é, sem dúvida, a coleta, ou seja, a reunião de informações a partir de fontes 

abertas”. Nesse sentido, o autor esclarece que, antes de produzir o conhecimento, o analista 

deve procurar obter o maior número de dados/informações sobre o tema por meio das fontes 

abertas, também chamadas de ostensivas (GONÇALVES, 2008, p. 208). Além disso, 

Gonçalves (2008, p. 208) ressalta que “é a partir do que já dispõe como fruto de coleta, que o 

analista poderá identificar quais as necessidades em termos de dado negado e poderá acionar 

os setores de operações para a busca”. Sobre as fontes abertas, ou osint (open sources 

intelligence), Cepik (2003, p. 51) informa o seguinte: 

De modo geral, osint consiste na obtenção legal de documentos oficiais sem 
restrições de segurança, da observação direta e não-clandestina dos aspectos 
políticos, militares e econômicos da vida interna de outros países ou alvos, do 
monitoramento da mídia (jornais, rádio e televisão), da aquisição legal de livros e 
revistas especializadas de caráter técnico-científico, enfim, de um leque mais ou 
menos amplo de fontes disponíveis cujo acesso é permitido sem restrições especiais 
de segurança. Quanto mais abertos os regimes políticos e menos estritas as medidas 
de segurança de um alvo para a circulação de informações, maior a quantidade de 
inteligência potencialmente obtida a partir de programas de osint. 

Assim, Gonçalves (2008, p. 209) destaca que a maior parte das informações para a 

produção de conhecimento encontra-se em fontes abertas, principalmente com o advento da 

Internet. Contudo, esse autor ressalta que, de acordo com especialistas, “apesar da grande 

quantidade de dados disponíveis na Internet, a rede mundial de computadores constitui apenas 

uma fonte de informações abertas, não sendo nem a mais importante” (GONÇALVES, 2008, 

p. 210). 

Já os dados negados, de fontes classificadas, são obtidos por intermédio de ações 

de busca, com a utilização de técnicas conhecidas como “operações de inteligência”, que 

consistem em um conjunto de técnicas, processos e métodos, geralmente desenvolvido com o 

emprego de ações especializadas, executada de forma planejada e em caráter sigiloso. 

Visa à busca e coleta de dados e informações não disponíveis ou desconhecidos 

sobre determinados assuntos. Tem como objetivo principal, obter elementos necessários à 
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produção de conhecimentos específicos, de interesse de Estado, governo, organizações, 

empresas e também nas investigações criminais. 

Processamento: Após a reunião, os dados serão processados de acordo com 

método próprio, que envolve as seguintes fases: exame ou avaliação dos dados; análise da 

informação neles contida1; integração dos dados analisados a outros já disponíveis e, por 

último, interpretação. Desse modo, é por meio do processamento que se obtém um 

conhecimento de inteligência, ou seja, que se chega “à inteligência como produto de um 

método específico de análise de informações” (GONÇALVES, 2008, p. 191). Cabe destacar, 

em relação às etapas do ciclo de inteligência, que a análise constitui o cerne da atividade de 

inteligência, como nos mostra Gonçalves (2008, p. 176). Dada sua relevância, transcrevemos 

a seguir a explicação desse autor (GONÇALVES, 2008, p. 176-177):

A análise é o cerne da atividade de inteligência. Afinal, todos os recursos são 
empregados com o objetivo de se produzir o conhecimento necessário a assessorar o 
processo decisório. A análise vai nortear a reunião (seja por coleta ou busca) de 
informações e será o principal objeto de proteção da contra-inteligência. A atividade 
de inteligência gira em torno dos relatórios, estimativas, memórias e outros 
documentos elaborados pelos analistas e até exposições orais. [...] 
“O exame consiste na verificação inicial do grau de credibilidade dos conhecimentos 
obtidos e da pertinência dos mesmos com o assunto da informação a ser produzida”. 
ESG. Doutrina básica. Rio de Janeiro: 1979. p. 282. Apud Gonçalves (2008. p. 190). 
“Em especial no que diz respeito à validade dos mesmos, sua veracidade, 
confiabilidade da fonte e pertinência da informação” (GONÇALVES, 2008, p. 190). 
“A análise é a decomposição dos conhecimentos já reunidos em fatos significativos 
que tenham relação com os aspectos essenciais levantados na etapa do planejamento. 
Comparando-se esses fatos significativos entre si, à luz dos conhecimentos do 
analista, são relacionados os fatos que se confirmam. Esses fatos confirmados são 
considerados conhecimentos prontos para a etapa seguinte”. ESG. Doutrina básica. 
Rio de Janeiro: 1979. p. 282-283. Apud Gonçalves (2008, p. 191). “A integração 
consiste em formar conjuntos coerentes relacionados com os aspectos essenciais, a 
partir dos fatos significativos relacionados e confirmados”. ESG. Doutrina básica. 
Rio de Janeiro: 1979. p. 283. Apud Gonçalves (2008, p. 191). “É a etapa na qual o 
profissional de ISP esclarece o significado final do assunto tratado. Após o processo 
de avaliação, análise e integração, deve-se buscar estabelecer as relações de causa e 
efeito, apontar tendências e padrões e fazer previsões, baseadas no raciocínio”. 
DNISP, 2007, p. 25. 
Assim, se a análise para a produção de conhecimento ocupa a posição de relevância 
na atividade, é fundamental que essa análise siga determinada metodologia e que 
efetivamente chegue ao tomador de decisão de maneira oportuna. Os documentos de 
inteligência têm, portanto, forma própria e seguem técnica e metodologia próprias 
para sua produção. [...] 

Por fim, o conhecimento produzido deverá ser encaminhado ao tomador de 

decisão ou ser disseminado para outros órgãos/serviços de inteligência, o que caracteriza a 

última etapa do ciclo de inteligência, denominada de difusão. Não obstante a difusão ser 

considerada como a última etapa do ciclo, Gonçalves (2008, p. 191) alerta para o fato de que 

“o ciclo da inteligência só é plenamente concluído quando esse conhecimento é utilizado pelo 
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usuário”. Nesse sentido, o autor acrescenta que é a partir da utilização do conhecimento 

produzido pela inteligência que são geradas novas demandas, decorrentes das necessidades do 

usuário, o que acaba gerando a retroalimentação do processo. Dessa forma, a fase de 

utilização do conhecimento produzido pode ser subdividida em consumo e feedback 

(GONÇALVES, 2008, p. 192).

2.3 CONTRAINTELIGÊNCIA

A Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, que instituiu o SISBIN e criou a 

ABIN, apresenta, em seu artigo 1º, §§ 2º e 3º, o seguinte conceito de inteligência e contra-

inteligência: 

Art. 1º [...] § 2º Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como inteligência 
a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro 
e fora do território nacional sobre os fatos e situações de imediata ou potencial 
influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e 
a segurança da sociedade e do Estado. § 3º Entende-se como contra-inteligência a 
atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. 

Já o Decreto 4.376, de 13/9/2002, que dispõe sobre a organização e 

funcionamento do SISBIN, define, em seu art. 3º, contra-inteligência: 

Art. 3º Entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva prevenir, 
detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa e ações de qualquer natureza 
que constituam ameaça à salvaguarda de dados, informações e conhecimentos de 
interesse da segurança da sociedade e do Estado, bem como das áreas e dos meios 
que os retenham ou em que transitem.

De acordo com Gonçalves (2008, p. 177), a contra-inteligência, em sentido amplo, 

pode ser entendida como sendo “as atividades e procedimentos que têm por objetivo 

neutralizar a inteligência adversa e salvaguardar o conhecimento produzido”. Já o Manual 

básico da ESG (1976, apud GONÇALVES, 2008, p. 178) define contra-inteligência como 

“um aspecto da atividade de inteligência que engloba um conjunto de medidas destinadas a 

neutralizar a eficiência dos serviços de inteligência adversos, salvaguardar os segredos de 

interesse da Segurança Nacional, bem como identificar as agressões à população”. Para 

Almeida Neto (2009, p. 56), “embora o objeto da contra-inteligência seja a detecção, 

identificação, avaliação, prevenção, obstrução, exploração e neutralização das ameaças 

internas e externas, alguns autores, ao abordarem o tema, perdem de vista a produção do 
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conhecimento que é realizada nesse ramo”. Na visão desse autor (ALMEIDA NETO, 2009, p. 

57): 

Para cumprir, a contento, a sua finalidade, a contra-inteligência, constantemente, 
precisa produzir conhecimento a respeito não apenas da inteligência adversa, mas 
também em torno das próprias vulnerabilidades da organização, tarefa essa que 
acaba implicando a necessidade de um completo conhecimento desta e uma 
permanente busca (em sentido lato) de conhecimentos sobre as potencialidades 
lesivas que vão sendo disponibilizadas no mercado diariamente. 

Gonçalves (2008, p. 178) destaca também que a contrainteligência envolve 

produção de conhecimento e operações, não podendo ser separada da inteligência, pois existe 

em função desta. Sobre o papel da inteligência e da contrainteligência, Almeida Neto 

esclarece que à atividade de inteligência cabe a produção de conhecimentos – bem como seu 

compartilhamento –, enquanto que à contrainteligência compete a salvaguarda do 

conhecimento sensível, ou seja, “daquelas informações que, se conhecidas por terceiros, 

colocarão em risco a incolumidade ou a própria existência da organização ou das pessoas e 

bens jurídicos que aquela se destina a preservar” (ALMEIDA NETO, 2009, p. 57). Nesse 

sentido, Gonçalves (2008, p. 179) ressalta que o objetivo da contrainteligência é “tornar tão 

difícil quanto possível as ações adversas, tomando medidas de segurança que impeçam o 

acesso a tudo que se deseja manter sob sigilo e protegendo pessoal e instalações”.

Esse autor enfatiza, ainda, que, tendo em vista que não são apenas os serviços 

secretos que manipulam dados classificados e que lidam com informações de natureza 

sigilosa, “as medidas de contra-inteligência são aplicáveis a quaisquer órgãos governamentais 

e a entidades e empresas privadas” (GONÇALVES, 2008, p. 179-180). Consoante Almeida 

Neto (2009, p. 57), a contrainteligência é tradicionalmente subdividida em dois setores: a 

segurança ativa e a segurança orgânica. Alguns autores, entretanto, consideram a existência 

de um terceiro setor, denominado de segurança de assuntos internos. Para Almeida Neto 

(2009), no entanto, a segurança de assuntos internos (contrainteligência interna) seria um 

segmento afeto ao âmbito da segurança ativa. 

Sobre esse tema, temos as seguintes definições: 1) Segurança ativa – conjunto de 

medidas de caráter ofensivo, destinadas a detectar, identificar, avaliar, analisar e neutralizar as 

ações adversas de elementos ou grupos de qualquer natureza dirigidas contra a sociedade e o 

Estado. Os grupos de atividades da segurança ativa são: contraterrorismo, contraespionagem, 

contrapropaganda, contrassabotagem; 2) Segurança orgânica (Segor) – conjunto de medidas 

de caráter eminentemente defensivo, destinadas a garantir o funcionamento da instituição, de 

modo a prevenir e obstruir as ações adversas de qualquer natureza. São grupos de atividades 
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da Segor: área de instalações, pessoal, documentação e material, comunicações, informática; 

3) Segurança de assuntos internos – conjunto de medidas destinadas à produção de 

conhecimentos que visam assessorar ações de correição das instituições. No tocante à 

segurança orgânica, Almeida Neto (2009, p. 57) informa que essa área da contrainteligência 

destina-se à prevenção e à obstrução das ameaças. Nesse sentido, o autor esclarece que “a 

prevenção das ameaças se dá, principalmente, por intermédio do conhecimento acerca das 

potencialidades lesivas à disposição dos atores adversos, bem como pela detecção, 

identificação, avaliação e correção das vulnerabilidades do sistema e da organização”. 

Ainda sobre esse assunto, o citado autor indica que a segurança orgânica costuma 

ser subdividida em segurança do pessoal, segurança do conhecimento, segurança de áreas e 

instalações e proteção do material, e ressalta que cada um desses segmentos demanda uma 

série de providências que devem ser adotadas pela organização para que se obtenha a 

sensação de segurança (ALMEIDA NETO, 2009, p. 57-58). Finalmente, Almeida Neto (2009, 

p. 58) ressalta que o grande desafio da contra-inteligência é: 

produzir no pessoal orgânico (e naqueles que com a organização cooperarem, tais 
como os informantes e colaboradores), em qualquer nível hierárquico, uma cultura 
de segurança sem que se sacrifique, além dos limites razoáveis, a eficiência e a 
funcionalidade da organização. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que contra-inteligência é uma ação preventiva 

que busca que proteger informações sigilosas e evitar que a atividade de inteligência de outros 

órgãos ou até mesmo de organizações criminosas (espiões) tenham acesso a essas 

informações e possam atacá-las em suas vulnerabilidades. 
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3 ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Entre os diversos conflitos sociais, violências e modalidades criminosas que se 

destacam na agenda atual da modernidade, ressalta-se uma espécie de crime que vem se 

tornando um grande problema, referimo-nos às organizações criminosas. 

Podemos sinalizar que foi a partir da década de 1980 que a criminalidade 

organizada apresentou maior crescimento e, portanto, maior visibilidade no Brasil, sobretudo 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Diversas hipóteses foram aventadas, a respeito do desenvolvimento das 

organizações criminosas. Por exemplo, se voltarmos alguns anos na história brasileira, 

podemos observar que nas décadas de 1960 e 1970 o aumento do êxodo rural, a segregação 

urbana, somada à diminuição das oportunidades de trabalho e renda, formaram um solo fértil 

ao desenvolvimento do crime. 

Por conseguinte, aqueles territórios que ao longo de sua existência receberam 

pouca atenção dos governantes, onde as ações do Estado só se faziam presentes por meio da 

repressão dos aparatos da lei e da ordem e na forma de discriminação, estes lugares estariam 

mais propensos ao crescimento da criminalidade de forma geral e do crime organizado em 

específico. 

Outra hipótese, esta mais plausível e, também mais utilizada por diversos autores, 

remete-nos aos governos militares. Durante este lapso temporal os presos políticos entraram 

em contato com membros das organizações guerrilheiras de esquerda que combatiam a 

ditadura. Neste convívio, eles absorveram as táticas e estruturas organizacionais das esquerdas 

e passaram a desenvolver em ações criminosas como roubo a bancos, sequestros e tráfico de 

drogas, modalidade criminosa esta que fez crescer ainda mais a estrutura dessas organizações. 

Podemos dizer que a ausência de oportunidades gerada pelo diminuto número de 

políticas públicas voltadas principalmente para comunidades mais carentes provoca revolta 

neste segmento social. 

Algumas vezes, fazer parte de uma organização criminosa acabou se tornando 

uma estratégia de sobrevivência para determinados indivíduos de certos setores mais carentes 

da sociedade, como é o caso de moradores de uma favela carioca dominada pelo tráfico, onde 

as oportunidades de trabalho são quase nulas. Aos poucos alguns daqueles que fizeram tal 

opção findam sendo cooptados pelo crime organizado, que possibilita aquele morador a 

condição econômica necessária para sobreviver, mesmo que seja em desacordo com a lei. 
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Os valores acabaram sendo modificados em razão dessas mudanças mundiais, as 

quais são refletidas em nosso país. Passaram a imperar os valores individualistas que se 

disseminaram durante os anos 1970 e 1980. Ou seja, quase por natureza nos tornamos cada 

vez mais egocêntricos, nos retemos em muitos pensamentos direcionados para conosco 

mesmo. Comportamento que nos leva ao egoísmo personificado e visto socialmente como um 

diagnóstico de ambição. A sociedade se tornou refém de um mercado cada vez mais 

envolvente para com o ser humano, diminuindo assim seus limites morais. Atividades ilegais 

se tornaram mais latentes, produtos de uma globalização que propiciou facilidades e rapidez 

em conexões internacionais. O que acabou refletindo em âmbito local em todas as partes do 

globo, e em nosso país não haveria de ser diferente, ou seja, padrões macrossociais também 

estão presentes em relações microssociais. 

Não queremos afirmar aqui que o crime organizado surgiu no Brasil a partir dos 

efeitos da globalização, até porque estaríamos abdicando de uma série de fatos históricos, 

entre eles o cangaço, que atuou no sertão nordestino no final do século XIX, tido como 

movimento capaz de ser identificado como antecedente da criminalidade organizada. 

Mas é inegável que a sociedade moderna vive um dilema, de um lado o 

desemprego que apesar das mudanças, ainda atinge uma grande parcela da população, do 

outro a violência que nas grandes cidades causa sérios danos a sociedade, como altos indicies 

de mortes violentas. 

Hoje em dia não se pode afirmar categoricamente que o crime organizado está 

diretamente ligado a comunidades carentes, como se presenciava nos morros cariocas nos 

anos 1980. Ele ultrapassou fronteiras da criminalidade comum, atingindo patamares de altos 

sistemas financeiros e envolvimentos com personalidades políticas, num claro exemplo de 

que a simbiose com o Estado é fundamental para a manutenção desse tipo de criminalidade. 

Estudiosos afirmam que grandes operações de lavagem de dinheiro, oriundo de ações 

criminosas, geram a circulação de cifras milionárias no mercado internacional. Dinheiro que 

acaba sendo legitimado e incorporado em sistemas bancários em diversas partes do mundo.

O Brasil sempre combateu ações das organizações criminosas, utilizando para isso 

a atividade de inteligência, prova disso são os recordes continentais em apreensões de drogas, 

por partes dos órgãos de segurança pública estaduais ou federais, seja em aeroportos, rodovias 

ou qualquer outro ambiente. A droga é uma espécie de alavanca econômica, uma forma de 

financiar outras ações criminosas, sendo comercializada pelas organizações criminosas de 

forma geral, notadamente aquela especializada na criminalidade comum. Ou seja, crimes com 

um fim em si mesmo, cometido por indivíduos isolados ou em grupos, e que afeta outros 
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indivíduos isolados ou não, bem como a ordem constitucional. Na maioria das vezes o crime 

comum se vale da violência. 

Mas apesar das ações repressivas, e de algumas poucas ações preventivas, 

executadas desde a década de 1980, época do crescimento desta criminalidade organizada 

como já mencionado, tornou-se crescente o fluxo deste tráfico de drogas, além do tráfico de 

armas, roubos a instituições financeiras, sequestros, entre outras ações. Crimes que acabam 

financiando, através da lavagem de dinheiro, instalação de negócios legais como forma de 

burlar autoridades, e em muitas ocasiões financiar campanhas políticas, numa clara tentativa 

de manutenção dessas estruturas criminosas mediante o apoio de indivíduos ligados de 

alguma forma ao Estado. Fato gravíssimo, gerando um vínculo perigoso quando os candidatos 

sustentados pelas organizações criminosas são eleitos. 

É daí que surge a necessidade da criação de grupos especiais e especializados no 

combate às organizações criminosas, seja dentro da estrutura policial, seja no âmbito do 

Ministério Público, órgão constitucionalmente responsável pela fiscalização da aplicação da 

lei. Polícias Civis e Militares de todo o país, e até mesmo a Polícia Federal possuem setores 

dentro de sua estrutura organizacional com vistas a atuarem diretamente na repressão de 

forma especializada às organizações criminosas, tais órgão utilizam-se notadamente da 

atividade de inteligência em seu combate. 

As polícias judiciárias (Civil e Federal) se utilizam de várias ferramentas nessas 

ações especializadas. Podendo ser citado a utilização de operações de inteligência, capazes, 

por exemplo, de detectar o envio de dinheiro para contas fantasmas, onde são canalizados os 

recursos oriundos de diversos meios ilícitos, como corrupção política e tráfico de drogas, ou 

contas no exterior, no caso paraísos fiscais, que são países ou regiões autônomas onde a lei 

facilita a aplicação de capitais estrangeiros, oferecendo alíquotas de tributação muito baixas 

ou nulas.

Só operações de inteligência avançadas causam efeitos sobre estes artifícios 

criminosos. 

Podemos destacar ainda o uso interceptações telefônicas autorizadas 

judicialmente, entre outras. Entre estas divisões das polícias judiciárias destacam-se o 

Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (DEIC/SP), Delegacia de Repressão

e Combate ao Crime Organizado (DRACO/RJ), Delegacia de Repressão a Armas e Explosivo 

(DRAE/RJ), entre várias outras Brasil a fora, senão vejamos o que afirma a jurisprudência 

dominante:
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APELAÇÃO CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRELIMINAR DE 
DESENTRANHAMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. Diante da 
existência de ofício judicial autorizando a utilização da interceptação telefônica na 
presente ação, desnecessária a juntada da decisão que autorizou a quebra do sigilo, 
por ser corolário lógico a licitude da referida prova. MÉRITO. MATERIALIDADE 
E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. Os acusados, mediante grave 
ameaça exercida por emprego de arma de fogo, subtraíram valores de uma lotérica e 
empreenderam fuga em uma motocicleta. Apenas foram detidos porque transeuntes 
informaram as características dos assaltantes e do veículo que tripulavam aos 
policiais. A vítima efetuou o reconhecimento das vestimentas dos rés, o que restou 
confirmado pelas imagens do monitoramento de segurança do local. Conjunto 
probatório que confirma a prática delitiva, em que pese a negativa dos agentes. 
TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALOR PROBANTE. Não há razão para se 
desmerecer seus testemunhos, tão somente, por suas condições de policiais, 
sobretudo se levado em conta que é o Estado quem lhes confere a autoridade e o 
dever de prender e combater a criminalidade. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 
Prescindibilidade de apreensão do artefato. A ausência de auto de apreensão da arma 
utilizada pelo agente não inviabiliza o reconhecimento da adjetivadora, 
especialmente, quando seu uso está amplamente comprovado pela palavra da vítima 
e pela filmagem das câmeras de segurança. CONCURSO DE PESSOAS. 
CONFIGURADO. Os acusados, por seus modos de agir, demonstraram que estavam 
concertados para a realização da subtração, ficando o nexo subjetivo entre ambos 
evidenciado. Demonstraram estar concatenados para a realização do ilícito, na 
medida em que atuaram em conjunto, tanto na abordagem, quanto na fuga. 
DOSIMETRIA DA PENA. Pena-base fixada no mínimo legal. Embora a incidência 
da atenuante da menoridade, esta não tem o condão de reduzir a pena aquém do 
mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. MAJORANTES DO EMPREGO 
DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. Aplicação da Súmula 443 do STJ para 
redução da fração de acréscimo. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 
Manutenção de regime semiaberto. PENA DE MULTA. Mantida a pena de multa 
porque menor não poderia ser. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está 
obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes, 
bastando que sua decisão seja devidamente justificada. Inteligência do artigo 93, 
inciso IX, da Constituição Federal. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70061529566, Sexta Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, 
Julgado em 30/10/2014)

Já as Polícias Militares igualmente se fazem valer de setores de Inteligência e no 

combate mais direto, através de grupos especializados em situações de alto risco, como 

resgate de reféns, incursões em locais confinados e desarmamento de bombas, podendo ser 

destacados Agências de Inteligência das Polícias Militares em todos os estados da federação e 

grupos especializados como Batalhão de Operações Especiais (BOPE/RJ), Grupo de Ações 

Táticas Especias (GATE/SP), entre outros. 

O Ministério Público não tem função prioritária de investigar crimes, entretanto, o 

STF já decidiu em inúmeros casos sobre a competência do Ministério Público no exercício 

desse mister e agora por último foi dada a última pá de cal sobre o assunto, quando da rejeição 

da famigerada PEC 37. A atuação do MP se faz necessária, especialmente quando se tratar de 

crime praticado por organização criminosa onde, em sua maioria, existem policiais infiltrados 

atuando na contrainteligência do crime, o que dificulta deveras a investigação por parte da 



32

polícia. Por conta disso em todo o Brasil existem grupos do Ministério Público criados para 

investigar as organizações criminosas.

O Ministério Público do Ceará possui dois setores que atuam diretamente na 

fiscalização de crimes praticados por organizações criminosas, um deles é a PROCAP 

(Procuradoria dos Crimes contra Administração Pública), que apesar de atuar especificamente 

em crimes contra a Administração Pública, ordinariamente se depara com políticos ou 

servidores públicos envolvidos em atos criminosos inclusos naqueles cometidos por 

organização criminosa. 

Outro setor do Ministério Público do Ceará, e principal, que combate diretamente 

o crime organizado é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

(GAECO), grupo que tem como função básica o combate a organizações criminosas por meio 

da prevenção e repressão das atividades destas organizações no Estado. Caracteriza-se pela 

atuação direta dos Promotores na prática de atos de investigação, diretamente ou em conjunto 

com organismos policiais e outros órgãos, devendo oficiar nas representações, inquéritos 

policiais, procedimentos investigatórios de natureza criminal, peças de informação e ações 

penais, mediante atuação integrada com o Promotor de Justiça Natural, no sentindo de 

garantir a todo cidadão ser acusado por um órgão independente do Estado, vedando-se, por 

consequência, a designação, inclusive, de promotores sem competência legal sobre 

determinada matéria. Cabe ainda ao GAECO a coordenação de ações conjuntas com outras 

instituições. 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

No âmbito mundial, nas últimas décadas vêm ocorrendo inúmeras mudanças no 

tecido social, que por sua vez, sinalizam para aspectos positivos e negativos na estrutura 

estatal e, por consequência, nos comportamentos de indivíduos e grupos humanos. 

Entre aquelas, podemos mencionar a evolução tecnológica, modernização dos 

meios de comunicações e transportes, e tantos outros avanços; contudo, entre os pontos 

negativos, podemos citar a ascensão e incremento da criminalidade, notadamente das 

organizações criminosas.

A sociedade sofreu grandes transformações, entre estas assistiu ao surgimento de 

grupos criminosos que passaram a agir de forma muito mais metódica e organizada, seguindo 

padrões que lhes proporcionaram um crescimento cada vez maior. 
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Havia entre os estudiosos uma grande dificuldade em definir organizações 

criminosas, com o advento da lei 12.850/13 esta definição ganhou status legal, onde no art. 1º, 

§ 1º são definidas organizações como:

A associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada 
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações 
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional.

Oliveira Filho (2002, p. 99) entende o fenômeno da seguinte forma:

Em princípio, crime organizado é o crime com características de societas sceleris ou 
empresariais, que atinge duramente a sociedade bem como o seu sistema financeiro. 
É um delito de proporções e efeitos catastróficos. Como o próprio nome sugere, é 
uma prática adotada pro homens e mulheres organizados que, em grande parte, têm 
no seu comando insuspeitos personagens públicos, os quais podem ser encontrados 
até em jornais, revistas e televisão, como inatacáveis cidadãos. 

Obviamente se torna uma tarefa difícil enquadrar todos os fatos sociais e 

econômicos, bem como pessoais, que envolvem esta modalidade criminosa, é um tipo delitivo 

que envolve uma estrutura diferenciada, algumas vezes assumindo características de uma 

empresa. Em suma, pode-se entender por organização criminosa, toda aquela cujas atividades 

são direcionadas a obter poder e lucro, notadamente transgredindo as leis formais existentes. 

É inquestionável que o crime organizado represente ameaça para a manutenção de um 

legítimo estado democrático de direito, e em tempos de globalização mundial, o crescimento e 

a diversificação das atividades das associações criminosas passaram a ser alvo de 

preocupações, especialmente aos países ocidentais. 

Cumpre destacar que o crime organizado possui suas peculiaridades em cada país 

no qual se encontram, mas existem características que são comuns a todas as organizações 

criminosas independente do território em que se encontram. Em regra estas organizações 

possuem um planejamento empresarial, com hierarquia estrutural, divisão territorial, divisões 

de função e sempre direcionadas ao lucro. Procedem ainda através de pautas de condutas 

estabelecidas em códigos e procedimentos rígidos. Nos locais em que há uma enorme 

corrupção entre agentes públicos, notadamente policiais e políticos, existe certa facilidade de 

disseminação do crime organizado. Esse tipo de delito possui várias características, como a 

ausência de vítimas individuais, a transnacionalidade e o aproveitamento das fraquezas 

estruturais do sistema penal para atingir seus objetivos. Para corroborar, Soares, Lemos e 

Miranda (2009, p. 29) nos trazem a seguinte lição conceitual sobre organizações criminosas: 
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Diz-se que o crime é organizado não quando os bandidos se reúnem em torno de 
uma mesa para tramar um golpe, distribuindo tarefas e planejando ações. Isso é 
trivial e vale para uma empresa, uma universidade, um time de futebol de várzea ou 
para o condomínio de um prédio. Trata-se de crime organizado quando a divisão do 
trabalho ilícito envolve agentes de instituições públicas. Isto é, quando articula uma 
rede clandestina que se apropria, privada e ilegalmente, de instrumentos, recursos 
materiais e intelectuais, prerrogativas e cobertura de origem estatal – ou que, por sua 
natureza, deveriam servir ao Estado, enquanto representam o interesse comum. 

É importante suscitar que a característica da ligação com o poder público ou com 

seus integrantes é considerada primordial para distinguir a organização criminosa do crime de 

quadrilha. Os agentes públicos podem ter como ação (prática) principal a proteção

institucional de grupos ou atores criminosos, e, consequentemente, atuarem como 

facilitadores de suas atividades. 

Outro atributo diferencial é a ligação com o sistema econômico, propiciando a 

formação de um mercado econômico paralelo e a infiltração na economia legal. O período 

pós-guerra fria, a revolução tecnológica que gerou mudanças radicais nos meios de 

transportes e nas comunicações e finalmente, o processo de globalização mundial de forma 

geral, permitiram às organizações criminosas ampliarem seus tentáculos além de suas 

fronteiras de origem. Exemplos mais latentes disso são as máfias italianas, que foram capazes 

de se expandir por quase todo o globo. Com relação ao processo de globalização das 

organizações mafiosas Forgione (2011, p.25) comenta o seguinte:

A globalização dos capitais e das atividades criminosas se reflete na globalização 
dos deslocamentos e das residências de grandes e pequenos boss. Foi assim também 
no passado, mas hoje é a regra. Por isso, quando se prende um boss em Caracas ou 
Toronto, Málaga ou Nice, na Romênia ou em Bogotá, em Amsterdã ou na Escócia, 
não quer dizer que esse boss escolheu uma dessas cidades como meta mais ou 
menos exótica e acolhedora para passar as férias ou para fugir da justiça do próprio 
país. A verdade é que, já há anos, esses lugares se tornaram praças centrais do 
mercado do crime gerido pelas máfias italianas. São um sinal inequívoco de uma 
colonização silenciosa e decenal, que não poupou nenhum canto do planeta. 

Toda essa capacidade de deslocamento do crime organizado acaba sendo um duro 

golpe nas economias dos locais elencados pelas organizações como novo habitat, onde 

passaram a exercer suas atividades sem grandes dificuldades. Até que as autoridades locais 

tomem conhecimento de sua existência, e só ai comece a agir, muitas vezes tarde demais e 

ainda por cima de forma inadequada. Mais uma vez nos valemos do exemplo das máfias 

italianas, e sobre esse domínio que acabam exercendo em diversos países, novamente 

corrobora Forgione (2011, p. 34-35): 
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Estamos diante de um comportamento comum que, ao mesmo tempo, é de remoção 
e convivência, quando não de cobertura e cumplicidade. É o comportamento de uma 
Europa que custa a aceitar que as máfias e as outras organizações criminosas, 
incluídas as novas e mais recentes, provenientes dos países do Leste, representam o 
calcanhar de Aquiles de sua modernidade, e os boss que, muitas vezes sem serem 
importunados, passam por suas capitais, seus portos, seus bancos e seus aeroportos 
já não são apenas pistoleiros e criminosos fugindo da justiça que os persegue, mais 
empresários e executivos, às vezes até ignorantes e analfabetos da nova economia 
global. Em vez disso, prevalece um comportamento negacionista ou minimalista que 
se difunde, absolve a si mesmo e é útil para fingir que não se sabe que, quando o 
dinheiro das máfias chega a territórios diferentes e distantes daqueles de tradicional 
presença mafiosa, chegam também os mafiosos, suas lógicas criminais e de morte, 
suas chantagens, sua violência e seu poder de condicionamento sobre a sociedade. 

Fazemos questão de mencionar as máfias italianas porque lá também foi onde pela 

primeira vez a associação criminosa de forma organizada foi tipificada, mais precisamente em 

1982 no Código Penal Italiano, passando a integrar o mesmo artigo 416 bis, que cuidou de 

organizações complexas e verticalizadas. Os métodos mafiosos italianos foram modelos para 

várias organizações criminosas pelo mundo, e entre suas características a que mais se copiou 

foi o apelo à intimidação e a violência, forjando um clima de medo e gerando uma “lei do 

silêncio”, que tem origem no termo italiano omertà. 

3.2 AS ORGANIZAÇÕES CRIMONOSAS NO BRASIL

É indiscutível que o Brasil não possui organizações criminosas como a Colômbia, 

Itália, Japão, entre outros. Entretanto, órgãos governamentais e legisladores começam a 

preocupar-se com a poderosa estrutura empresarial que o crime vem apresentando em nosso 

país. Apoiado por recursos estratégicos, técnicos e materiais, o incipiente crime organizado 

nacional está a exigir que a polícia, o Ministério Público e a justiça mobilizem-se de maneira 

eficaz, sob pena de mergulharmos na realidade internacional, com muita rapidez. 

O crime organizado se desenvolveu de forma diferenciada nos vários países no 

qual está presente. 

Grande parte destas organizações criminosas surgiram no Século XVI como 

movimentos de proteção contra arbitrariedades praticadas pelos Estados à parcelas das 

populações, principalmente aquelas residentes em localidades rurais, menos desenvolvidas e 

desamparadas de assistência dos serviços públicos. 

No Brasil algo nesse sentido ocorreu com um movimento capaz de ser 

identificado como antecedente da criminalidade organizada, o cangaço. Fenômeno social e 

com certo viés político, que atuou no sertão nordestino entre meados do Século XIX e o início 
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do século seguinte. Os principais objetivos dos cangaceiros eram saquear vilas, fazendas e 

pequenas cidades, extorquir dinheiro de comerciantes, políticos ou pessoas influentes 

mediante ameaça de ataque à cidade ou sequestrar pessoas para depois exigir resgates. 

Existiram diversos bandos de cangaceiros. Porém, o mais conhecido foi o 

comandado por Lampião (Virgulino Ferreira da Silva), também conhecido pelo apelido de 

“Rei do Cangaço”. O cangaço funcionava baseado na hierárquica de seus membros, atuava 

em diversas frentes ao mesmo tempo e contava com a colaboração de policiais corruptos, 

fazendeiros e chefes políticos influentes. Ou seja, já podia se enxergar a simbiose do crime 

organizado com o Estado. 

No inicio do Século XX surgiu no Brasil uma infração penal com sinais de crime 

organizado, o “jogo do bicho”, que passou a existir mediante sorteio de prêmios a 

apostadores. Criado pelo barão João Batista Viana Drumond, fundador e proprietário do 

jardim zoológico do Rio de Janeiro, buscava arrecadar dinheiro para salvar os animais. E 

como forma de aumentar a frequência popular ao zoológico o barão decidiu estipular um 

prêmio em dinheiro ao portador do bilhete de entrada que tivesse a figura do animal do dia, o 

qual era escolhido entre os 25 animais do zoológico. Posteriormente, em razão da corrupção 

de policiais e políticos, grupos organizados passaram a monopolizar essa atividade. Os 

animais foram associados a séries numéricas da loteria e o jogo passou a ser praticado 

largamente fora do zoológico. Sobre a transformação do jogo do bicho em um esboço de 

crime organizado Misse (2011) afirma que:

Até 1980, o jogo do bicho foi a atividade criminosa que mais aproximou-se de uma 
organização de tipo mafioso no Brasil. Ele existe desde o final do século XIX no Rio 
de Janeiro e sempre foi clandestino, mesmo quando os cassinos e casas de jogos 
eram legais, mas não constitui um crime no Código Penal brasileiro. É uma 
contravenção penal, para a qual as penas são mais leves. Começou como uma forma 
legal de arrecadação de dinheiro para o Jardim Zoológico e transformou-se, entre 
1920 e 1950, no principal foco de violência no Rio de Janeiro, envolvendo disputas 
por territórios entre os “banqueiros” que dividiam a antiga capital federal entre si. 

Tradicionalmente os banqueiros do jogo do bicho sempre estiveram presentes nas 

campanhas políticas, subvencionando candidaturas, imprimindo material de propaganda, 

convencendo o eleitor em bairros onde são muito influentes. Há também fortes suspeitas de 

que alguns banqueiros do jogo do bicho no Rio Janeiro têm ligações com o esquema de 

lavagem dos lucros da droga. Sobre a proibição do jogo do bicho e sua consequente 

transformação em lucro para grupos organizados Gomes e Cervini (1997, p.79) afirmam o 

seguinte: 
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A incompreensível proibição do jogo em geral e a do “bicho” em particular figura 
outro exemplo em que a lei é a grande aliada da organização criminal (lato sensu) e 
da corrupção. Se o próprio Estado mantém e estimula a população a jogar (nos 
“seus” incontáveis jogos), que ética possui para reprimir penalmente o jogo alheio? 
Até que ponto, cabe perguntar, pode o Estado invadir nossa privacidade para proibir-
nos de realizar este ou aquele jogo com nosso dinheiro particular? O patrimônio é 
algo absolutamente disponível, por isso, existe séria dúvida sobre a 
constitucionalidade de se proibir (penalmente) o jogo. É evidente que ele deve ser 
disciplinado, fiscalizado, mas na mediada que é proibido (por causa da demanda 
social já destacada) torna-se fonte de um “crime” (?) organizado, cometido não tanto 
pelos exploradores do jogo em si, senão pelos que no âmbito paralelo – da corrupção 
– vivem da exploração dos dirigentes do jogo. 

O Estado do Rio de Janeiro acabou se tornando o berço da criminalidade 

organizada nacional. Uma das principais organizações criminosas surgiu dentro do sistema 

penitenciário do Rio de Janeiro durante a ditadura militar. A partir do fim da década de 1960, 

organizações de esquerda que resistiam à ditadura militar lançaram-se à luta armada, 

efetivando assalto a bancos e sequestros como forma de arrecadação de recursos para a 

chamada “Revolução”. Em resposta o regime militar sancionou a Lei de Segurança Nacional, 

a qual passou a considerar como crimes comuns aqueles cometidos pelos militantes de 

esquerda. Desta forma, revolucionários e criminosos comuns passaram conviver sob a mesma 

lei. 

Os presos passaram a ser levados ao Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha 

Grande, o qual ficou conhecido como “Caldeirão do Diabo”. Lá ficaram confinados 

condenados comuns e políticos, estes militantes intelectualizados chamados de pequena 

burguesia acabaram influenciando a forma de pensar e de agir da criminalidade comum. Com 

este pensamento corrobora Amorim (2010, p.51): 

A partir de 1960, a Ilha Grande se transforma num depósito para os mais perigosos. 
Vira “prisão de segurança máxima”. E ainda se comete o erro de juntar o bandido 
dito irrecuperável com o velho presidiário, que trabalha de colono nas lavouras em 
torno do presídio. Muitos homens condenados por crimes menores também 
enfrentam a convivência com o que há de pior nos arquivos do Tribunal de Justiça. 
A Ilha Grande ganha status de um curso de pós-doutorado no crime. Quem entra 
ladrão sai assaltante. Aquele que tentava a sorte sozinho, sai chefe de quadrilha. 

Graças a assimilação dos pensamentos dos revolucionários os presos comuns 

resolveram se organizar para reivindicar direitos e impor seu domínio dentro do sistema 

penitenciário. Surgiu desta forma a organização denominada “Falange Vermelha” e depois 

ficou conhecida como “Comando Vermelho” (CV), prevalecendo este nome até os dias atuais. 

O Comando Vermelho começou atuando com roubo a bancos, mas logo seus líderes 

perceberam que o tráfico de drogas era muito mais rentável e seguro para os integrantes da 
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organização. O investimento no tráfico de drogas transformou o Rio de Janeiro na maior 

mercado de drogas do país. Com relação ao progresso do Comando Vermelho a partir do 

comércio ilegal de drogas Misse (2011, p. 65) esclarece: 

Nos anos seguintes, com a queda do preço da cocaína no mercado latino-americano, 
decorrente da entrada da Colômbia na produção, os antigos pontos de venda de 
cannabis nas favelas do Rio foram tomados por membros do Comando Vermelho 
(CV) e fortalecidos para a venda de cocaína. Entre 1982 e 1985 consolidou-se um 
modelo de organização interligando em uma rede as quadrilhas atuantes no varejo, 
com base na proteção oferecida pelo CV dentro do sistema penitenciário. O modelo 
desenvolvido de uma organização em rede dentro do sistema penitenciário desde 
então divide-se em dois setores, um “intramuros” e outro “extramuros”. Vários 
“donos” (presos ou não) controlam o varejo em uma ou mais favelas, com relativa 
autonomia em relação aos dirigentes do CV e sem qualquer vínculo organizacional 
com os fornecedores da droga no atacado. Seu capital é o exercício, pela violência, 
do mandonismo na área, e os contatos com fornecedores intermediários (“mulas”) 
ou mesmo atacadistas. Em cada território dominado pelo tráfico organizou-se uma 
divisão de trabalho e uma hierarquia de poder que ainda mantêm-se quase trinta 
anos depois, embora em algumas áreas tenha se simplificado em decorrência da forte 
repressão policial na última década: um “dono”, seus “gerentes”, um para a cannabis 
(gerente do “preto”), outro para a cocaína (gerente do “branco”) e outro ainda para a 
segurança do território (gerente dos “soldados”). Abaixo vemos “vapores” 
(vendedores diretos, cada um com uma “carga” de 300 unidades da droga em 
média); os “aviões” (que trabalham longe da “boca” ou até mesmo fazem a revenda 
em outros lugares) e os “soldados”, que carregam o armamento pesado e estão 
preparados para enfrentar invasores concorrentes (chamados na gíria de “alemães”) 
ou a polícia. 

Outras organizações criminosas surgiram no Rio de Janeiro, citando-se: Terceiro 

Comando (TC), Terceiro Comando Puro (TCP) e Amigos dos Amigos (ADA). Todas fatiaram 

a capital carioca em áreas controladas e disputadas em busca de um comércio aquecido pelo 

tráfico de drogas. 

Anos depois, no interior dos presídios de São Paulo, presenciamos o surgimento 

do Primeiro Comando da Capital (PCC), repetindo literalmente a experiência vivida com o 

Comando Vermelho. Inicialmente era apenas um movimento de um grupo de prisioneiros que 

reivindicavam melhores condições de vida e tratamento nas cadeias paulistas. Essa 

organização criminosa se especializou em roubos e tráfico de drogas, e seguindo o modelo do 

Comando Vermelho, destinando parte de sua renda obtida nas ações criminosas para apoiar 

àqueles que pertencem à organização, mas que ainda se encontram presos, bem como a seus 

familiares. A respeito do surgimento do PCC Souza (2006, p.93) discorre da seguinte 

maneira: 

O PCC nasceu durante um jogo de futebol no Piranhão, na tarde de 31 de agosto de 
1993. Eram oito presos, transferidos da capital por problemas disciplinares, para 
ficar em Taubaté – até então, o mais temido dos presídios pela massa carcerária. Ali, 
a permanência na cela era de 23 horas ininterruptas por dia. Os sessenta minutos 
disponíveis eram reservados para banho de sol, andar no pátio, mexer-se, esticar as 
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pernas, amaldiçoara a prisão. Os oito estavam sendo punidos por péssimo 
comportamento. Porque veio de São Paulo, o time passou a ser chamado de 
Comando da Capital. Estavam no time Misa, Cara Gorda, Paixão, Esquisito, Dafé, 
Bicho Feio, Cesinha e Geleião. Enquanto os oito estavam em campo, os outros dois 
ligados a eles ficam trancados. Seriam os futuros chefões: Marcola e Sombra. Na 
gênese do PCC, foi redigido um estatuto, composto por 16 artigos. O nono desses 
artigos determinava: “O partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, 
egoísmo, interesse pessoal, mas sim: a verdade, a fidelidade, hombridade, 
solidariedade e o interesse comum ao bem de todos, porque somos um por todos e 
todos por um. 

O PCC foi criado como uma forma de enfrentamento dos presos à opressão a qual 

se diziam submetidos pelo Estado, através de condições precárias nas cadeias paulistas. 

Entretanto, o movimento que a princípio seria desenvolvido somente nos estabelecimentos 

penais ganhara vida e força extramuros, tornando-se uma organização criminosa com 

princípios na hierarquia, divisão de tarefas e solidariedade entre seus integrantes, aliás, fator 

fundamental para tornar o PCC mais fortalecido ainda. 

Um ponto crucial para esse fortalecimento foi a adoção do apoio dado por 

criminosos em liberdade àqueles que ainda se encontram presos, através de ajuda financeira, 

materiais, de auxilio à saúde para parentes dos presos, entre outras formas. Quando aqueles 

que estavam presos são colocados em liberdade realizam as mesmas tarefas em benefício dos 

que ainda se encontram encarcerados. Nunca é demais lembrar que todo recurso arrecadado é 

fruto de atividades criminosas como tráfico de drogas, roubos a bancos e sequestros. 

O apoio por parte das mulheres dos presos e a criação de um estatuto que 

imprimiu regras de condutas para os integrantes da organização tornou a mesma diferenciada 

daquelas existentes no Rio de Janeiro. Sobre estes dois pontos Biondi (2010, p.70) menciona: 

Logo, os oito fundadores passaram a contar com apoio de outros presos. Mizael, um 
dos fundadores, redigiu um estatuto, no qual expressava a intenção de se 
organizarem para tentar evitar os maus tratos que diziam sofrer no sistema 
penitenciário e, ao mesmo tempo, regular as relações entre os presos, para que os 
maus tratos não partissem deles próprios. A orientação era de que tinham de se unir 
(pois, afinal, compartilhavam uma mesma situação) para então reivindicar o que 
consideravam um tratamento digno no sistema carcerário. Em seguida, mulheres de 
alguns desses presos se reuniram na Câmara Municipal de São Paulo para discutir as 
condições do cárcere. 

A facção paulista se expandiu para além dos limites do seu estado de origem, 

sendo identificado um grande número de “batismos” em diversos estados, inclusive no 

nordeste, para ser integrante do PCC é necessário que o postulante seja apresentado por 

alguém já pertencente a organização criminosa, o qual será chamado de "padrinho". Se aceito, 

o novo integrante passa então por uma cerimônia chamada de "batismo", onde ele é batizado 
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por um integrante mais antigo da facção. A cerimônia pode ser feita por telefone quando fora 

da cadeia. Tal expansão se deu a partir da prisão de criminosos paulistas ligados à facção em 

outras unidades da federação. A atuação dos integrantes do PCC pelo Brasil é supervisionada 

por membros chamados de "sintonia dos estados", que respondem diretamente ao comando, 

esses são Membros do PCC responsáveis em manter o contato entre os integrantes da 

organização, dentro e fora das cadeias, bem como pelas transmissões das ordens dos lideres 

para os demais integrantes, eles dividem entre si as áreas de influência, cada um com seu 

caixa próprio, alimentado por mensalidades, lucros de rifas e doações. A maior dificuldade 

nos outros estados é manter os integrantes fiéis à facção quando deixam as unidades 

prisionais. 

Os primeiros estatutos da facção dão maior ênfase à "luta pela liberdade, justiça, 

paz e igualdade", já a última versão trata do fortalecimento do crime e da cobrança pela morte 

de policiais a cada execução de integrantes por parte das forças de segurança. O texto 

menciona: "Vida se paga com vida, sangue se paga com sangue", demonstrando assim o 

crescimento do instinto de violência dentro da organização PCC. As prováveis explicações a 

respeito da difusão do PCC em terras nordestinas, inclusive no Ceará. Bem como a detecção 

de novos integrantes da organização criminosa, além do surgimento nestes estados de outras 

facções, inspiradas no PCC, são mencionadas em matéria veiculada na revista Isto é: 

A principal forma de aproximação entre integrantes da facção paulista e criminosos 
de outros Estados é a convivência no sistema penitenciário. No Maranhão, por 
exemplo, foi criado o Primeiro Comando do Maranhão (PCM) nas prisões estaduais. 
“Isso aconteceu depois que presos maranhenses em presídios federais estabeleceram 
relações com membros do PCC”, diz Aluísio Mendes, secretário de Segurança 
Pública do Maranhão. Há dois anos, 18 integrantes do PCM são mantidos em 
isolamento. Há três semanas, Ivo Maranhão e Gustavo Alves Feitosa, ambos 
integrantes da facção paulista, foram presos na cidade de Imperatriz (MA), após uma 
série de roubos em agências bancárias no Pará, Tocantins e Piauí. Com essa 
aproximação, nos últimos anos surgiram espécies de franquias do crime, a exemplo 
da Comissão da Paz, na Bahia, ou Al-Qaeda, na Paraíba. Não significa que o PCC 
domina o submundo desses locais, e sim que exerce influência por meio de parcerias 
criminosas. Somente este ano, operações da Polícia Federal prenderam membros da 
quadrilha no Acre, Pará e em Mato Grosso do Sul. 
Os primeiros sinais de expansão do PCC foram detectados oficialmente na CPI do 
Tráfico de Armas, em 2006, quando surgiu a informação de que o líder do grupo, 
Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, havia designado o traficante Sidnei 
Romualdo, paraibano criado em Diadema (SP), para liderar as ações no Nordeste. 
Ele foi preso em Pernambuco, mas a expansão não se deteve. 
Sentenças de desembargadores alagoanos mostram que nos últimos três anos seis 
bandidos do PCC foram transferidos de Alagoas para presídios federais. É o caso de 
Luciano Soares da Rocha, que comandava o tráfico em União dos Palmares (AL), e 
está preso há três anos. Além disso, uma decisão do tribunal do Rio Grande do Norte 
afirma que o traficante Olívio Bezerra Queiroz, detido no ano passado, associou-se a 
um tesoureiro do PCC para chefiar uma quadrilha interestadual de tráfico de 
entorpecentes com atuações também no Ceará e na Paraíba. (ISTO É, 2012)
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Percebemos, assim, após estudos na literatura sobre a história do crime 

organizado no Brasil que este perpassa pela explosão anunciada do sistema carcerário. 

Erros que foram se acumulando com o passar dos anos, permitiram a instalação de 

uma incompetência carcerária. Do lado interno das muralhas ficou provado que atitudes que 

prestigiam atos criminosos acabaram por fortalecer a crise instalada no sistema. 

Uma modalidade criminosa que historicamente vem merecendo destaque no 

Nordeste brasileiro é a pistolagem. Prática criminosa que, entre outros fatores, surgiu da perda 

de legitimidade do Estado, o que intensificou uma desorganização social, e com ela a 

violência, corrupção e desobediência civil, notadamente nas zonas rurais, combustíveis que 

tornaram possíveis o fenômeno da pistolagem. 

Ou seja, crimes praticados por “profissionais” intitulados “pistoleiros”. Em 

"Crimes por encomenda: violência e pistolagem no cenário brasileiro" César Barreira (1998) 

menciona o pistoleiro como "autor material" e "braço armado" de crimes de mando. Tais 

crimes em seus primórdios estavam ligados a duas motivações: o voto e a terra, 

posteriormente foram se agregando outras razões para a prática da pistolagem, entre elas os 

crimes passionais, até finalmente se tornar uma ferramenta meramente de vingança, tendo 

como motivação qualquer situação, que no entendimento do mandante, seja suficiente para 

tirar uma vida. 

Hoje a pistolagem não é atividade exclusivamente rural, ela é disseminada em 

grandes cidades através de execuções diárias, em muitas ocasiões relacionadas a dividas de 

dependentes químicos com traficantes de drogas, ou até mesmo disputas por territórios entre 

estes traficantes. 

Entretanto, a pistolagem ficou marcada na sociedade cearense pela sua “época 

áurea”, que foi entre as décadas de 1970 e 1980. E um dos maiores representantes desta classe 

de criminosos é Ildefonso Maia da Cunha, conhecido como Mainha, pistoleiro responsável 

por vários crimes no Ceará e em outros estados, e que já chegou a ser apontado como maior 

matador do nordeste. Mainha foi morto em 04 de janeiro de 2011, e apesar dos autores e 

razões de sua morte não haverem sido esclarecidos ainda, entende-se que seria por motivo de 

vingança, tendo em vista a série de crimes perpetrados pelo mesmo. Sobre a notoriedade dos 

crimes praticados por Mainha nos valemos Paula (2008, p 22):

A edição de nº 363, de 7 de dezembro de 1983 da revista IstoÉ, tinha uma capa preta 
e no centro da capa a foto de Mainha e sobre ela uma etiqueta amarela com um clips 
segurando-a onde estava escrito: “Especial Sindicato do Crime”. Ao lado da foto sua 
identificação, filiação, idade, altura, cor dos olhos, naturalidade, as alcunhas e a 
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acusação em letras vermelhas: “Apontado como autor de mais de 40 assassinatos”. 
Abaixo da foto o título da matéria principal: “O Maior Matador do Nordeste”. 

Mainha era tido como membro de um “Sindicato do Crime”, o qual seria chefiado 

pelo seu tio, o igualmente pistoleiro Nilson Cunha, este também ficou conhecido 

nacionalmente pelos seus crimes, como mais uma vez explana Paula (2008, p 26): 

No ano de 1999, a pistolagem no Ceará seria, mais uma vez, matéria de uma revista 
de circulação nacional. Desta vez fora a revista Época, de 18 de janeiro de 1999, e o 
nome da matéria foi: Matadores. Eles contam cadáveres. Entre os entrevistados de 
que a matéria tratava, não constava Mainha, mas seu tio Nilson Cunha que faria sua 
segunda aparição em uma reportagem sobre crimes de pistolagem em uma revista. 
Nilson Cunha dizia na reportagem que quando novo gostava de andar com uma 
arma e “era muito bom de mira. Conseguia acertar em um cigarro a 10 metros de 
distância”, mas que só havia matado uma pessoa e fora para se defender. “É que eu 
virei uma lenda. Nem fui um pistoleiro de verdade”. 

O crime organizado não surgiu da noite para o dia, ele tem tentáculos dentro e 

fora dos presídios, ele constrói seus códigos, cria suas linguagens, e avançou sobre 

funcionários de presídios, policiais, advogados e em alguns casos, contra promotores e juízes. 

Com isso, demonstra audácia e autoridade, transformando presídios em escritórios 

e progredindo cada vez mais contra a sociedade que termina refém da violência desmedida 

cometida por grupos forjados no seio de estabelecimentos penais sem o controle ideal do 

Estado. 

3.3 LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Publicada no dia 2 de agosto de 2013 e com “vacatio legis” de 45 dias, a Lei 

12.850/13 trouxe inovações e esclarecimentos até então digno de ferrenhos debates por parte 

da doutrina e da jurisprudência, verificaremos primordialmente a definição de organização 

criminosa instituída pelo artigo 1º, § 1º da lei 12.850/13, in verbis:

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas 
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.(Grifo 
nosso)

A atual legislação estabelece quatro formas de associação para a prática de 

crimes: a) associação criminosa que nos moldes desta lei dá nova redação ao artigo 288 do 
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código penal antes denominada “quadrilha ou bando”, que exige a participação de 3 (três) ou 

mais pessoas; b)associação criminosa para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006), 

que se caracteriza pela participação de no mínimo, 2 (dois) agentes ou para cometer genocídio 

(artigo 2º da Lei 2.889/56), que exige a participação de mais de três pessoas, bem como uma 

quarta forma de associação, trazida pela Lei 12.694/12 que dispõe sobre a proteção ao poder 

judiciário nos crimes que envolvam as organizações criminosas, in verbis:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, 
de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja 
igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional. (Grifo 
nosso)

Esclareça-se, por oportuno, que a Lei 12.850/2013 não revogou o conceito de 

organização criminosa, pois a Lei 12.694/12 dispõe da seguinte frase “Para os efeitos desta 

Lei...”, referindo-se a ela mesma, não fazendo menção a qualquer outra definição legal ou 

abrindo margem para interpretação extensiva o que poderia gerar revogação tácita, logo para 

que possa o poder judiciário utilizar os parâmetros de sua lei de proteção conceituará 

quadrilha conforme o artigo segundo de sua lei. O que irá gerar certa confusão quanto ao real 

conceito de organização criminosa.

Outra situação de recente discussão foi a votação da famigerada PEC 37, que 

dispunha sobre a limitação do poder de investigação apenas as policias federais e civis, 

retirando a competência do Ministério Público para este ato.

Referido projeto não foi aprovado, e consequentemente a Lei 12.850/13 em seu 

artigo 2º, § 7º traz uma das confirmações que o Ministério Público detém este poder, quando 

menciona que se houver indícios da participação de policiais nos crimes de organização 

criminosa, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito e comunicará ao “parquet” que 

acompanhe o feito até sua conclusão.

Dentre outras mudanças que chamam a atenção no novo diploma legal,  está o 

artigo 24 que modifica a redação dada ao artigo 288 do Código Penal. A figura da quadrilha 

ou bando passa a ser denominada de associação criminosa e o núcleo do tipo 

consequentemente sofre modificação, provocando inovação legislativa.

Na redação anterior previa o artigo 288 do Código Penal que a quadrilha ou bando 

se perfazia com mais de três pessoas. A redação atual da associação criminosa é de 3 ou mais 

pessoas.
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Estamos diante da “novatio legis in pejus” que nas lições de Guilherme de Souza 

Nucci (2013. p.111) são:

As hipóteses em que o legislador, sem abolir a figura delituosa, mas com a aparência 
de tê-lo feito, apenas transfere a outro tipo incriminador a mesma conduta, por vezes 
aumentando a pena. Sem dúvida, em alguns casos, não se trata de uma singela 
transferência, porém há alguma modificação na descrição do preceito primário.

Todavia, o parágrafo único, também alterado, passa a existir com menor rigor, em 

questão de cominação de pena, tendo em vista que, a mesma será aumentada até a metade no 

caso de associação armada, ao passo que anteriormente se aplicava quadrilha armada a pena 

em dobro do “caput”.

Neste caso, a doutrina denomina esta circunstância como, “novatio legis in 

mellius”. Segundo Fernando Capez (2009. p. 55) : “é a lei posterior (novatio legis) que, de 

qualquer modo, traz um benefício para o agente no caso concreto (in mellius).

Por fim, conforme anteriormente dito, se a “quadrilha” fosse armada a pena do 

“caput” seria aplicada em dobro, hoje, a figura delitiva do 288, parágrafo único, denominada 

associação criminosa tem a pena aumentada até a metade, cabendo ao juiz mediante a 

dosimetria do artigo 59 do Código Penal fixá-la entre o mínimo e o máximo, ou seja, nem 

sempre será fixada na metade, podendo ser fixado a quem.

Por fim, embora de certo modo confusa, a Lei 12.850/13 traz institutos aptos a 

combater de forma plausível os delitos praticados por associações criminosas, organizações 

maléficas e que tanto sangue tem derramado de nossa sociedade, causando prejuízos 

incalculáveis.
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4 UTILIDADE PRÁTICA DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA NO COMBATE ÀS 

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

A evolução da criminalidade e consequentemente sua transformação em 

organizações criminosas requereu dos órgãos de repressão medidas no sentido de igualar 

forças. Tais medidas foram assim pensadas em virtude de que uma organização criminosa tem 

a seu favor a total liberdade no que diz respeito a seu funcionamento. As organizações 

criminosas não prestam contas, não pagam impostos, não tem limites em suas negociações, 

enfim, não respeita leis. Após a obtenção dos lucros, invariavelmente fruto de atividades 

ilícitas, estruturam-se em empreendimentos vultuosos, capitalizando parte do dinheiro de 

forma legal, em uma operação que é conhecida como “lavagem de dinheiro”, uma das muitas 

características de uma organização criminosa. Para fazer frente a este tipo de ação são 

necessários grupos que atuem de forma mais efetiva e especifica, com maior capacidade de 

fazer frente a suas ações devastadoras. 

Vem do militarismo a criação de grupos especiais, utilizando-se de atividades de 

inteligência, para atuarem em situações que requeiram ações de maior complexidade. Discute-

se muito sobre a necessidade ou não da criação de grupos de operações especiais no combate 

ao crime organizado, mas a sua utilização não é recente. Desde a antiguidade, soldados foram 

treinados de maneira diferenciada para atuarem com maior eficácia quando a situação assim 

exigir. Denécé (2009, p.09) demonstra que a criação destes grupos especiais vem de uma 

época bem antes de Cristo, quando Gideão, utilizando-se de levantamentos de inteligência e 

táticas de guerra, venceu os midianitas: 

O inventor das primeiras unidades especiais foi o guerreiro hebreu Gideão. O livro 
dos Juízes revela como, em 1245 a.C., ele iludiu e venceu os adversários midianitas. 
Gideão primeiro selecionou, entre os milhares de soldados de que dispunha, 300 
combatentes de elite. Em seguida, preparou-se para a ação no mais absoluto sigilo, 
preservando a surpresa. Sua ideia foi desorientar os adversários, em número 
superior, com três ações simultâneas: despertá-los com sobressalto, sob luz 
ofuscante e barulho ensurdecedor. Sigilosamente, ele distribui trombetas, jarros e 
tochas àqueles 300 homens selecionados. Orientou os homens a ocultarem a chama 
das tochas com os jarros, de modo a conseguir brandi-las todos juntos, no momento 
desejado, em que deveriam também fazer soar as trombetas. Logo ao cair da noite, 
aproveitando-se da escuridão e no mais profundo silêncio, os soldados hebreus 
cercaram as posições midianitas. Ao sinal combinado, quebraram os jarros e 
lançaram-se contra o inimigo, tocando as trombetas. Os midianitas, despertados em 
sobressalto pela algazarra e ofuscados pelos numerosos clarões, convenceram-se de 
que uma força numerosa precipitava-se sobre eles. Então empunharam diretamente 
as armas e lançaram-se ao combate, massacrando-se uns aos outros na escuridão e 
confusão geral. Gideão e os homens despedaçaram os sobreviventes. 
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Tomadas as devidas proporções, foi inspirado em forças especiais militares que 

órgãos de segurança e justiça criaram em várias partes do mundo setores dentro de sua 

estrutura organizacional com o propósito de agir de forma mais eficiente alcançando maiores 

resultados nos seus procedimentos investigativos voltados para organizações criminosas. 

Um dos primeiros países a criar uma estrutura desse tipo foi a Itália, por razões 

óbvias provocadas pela escalada do crime organizado naquele país. O surgimento das máfias 

como a Cosa Nostra, Camorra, Ndrangheta e Sacra Corona Unita, requereu medidas urgentes 

e drásticas por parte da justiça italiana. Estes grupos organizados não só se enraizaram no 

território italiano, criando áreas de atuação, corrompendo vários setores do aparelho estatal, 

tudo em benefício do lucro alcançado pela exploração de diversas atividades criminosas, 

como tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, tráfico de seres humanos (prostituição), 

fraudes em licitações públicas, entre outras. Todo o dinheiro é canalizado para outra prática 

criminosa que vai torná-lo “limpo”, a lavagem de dinheiro, crime próprio de uma organização 

criminosa, já que invariavelmente movimentam quantidades vultosas de valores. 

A “lavagem de capitais” não é um crime executado exclusivamente por 

organizações criminosas, mas elas necessitam da realização desta pratica como forma de 

sobrevivência financeira. Não é a toa a vigência no Brasil da Lei nº 9.613/98, que dispõe 

sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, posteriormente alterada 

pela Lei no 12.683/12, com o intuito de tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes 

de lavagem de capitais. Esta última prevê em seu Art. 1º que é crime punível com reclusão, de 

3 (três) a 10 (dez) anos, e multa: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal”. E no parágrafo 4º do mesmo artigo menciona que: “A pena 

será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de 

forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa”. 

O crime de lavagem de capitais é realizado através de várias técnicas 

dissimuladas, podendo ser classificada em três fases: Colocação, Ocultação e Integração. Na 

fase de Colocação, o criminoso introduz o dinheiro “sujo” em uma instituição financeira 

legítima, geralmente de forma pulverizada, o processo ocorre através de depósitos ou 

pequenas compras de ativos. Na segunda etapa, conhecida como Ocultação, o dinheiro é 

enviado através de várias transações financeiras, visando mudar seu formato e dificultar o 

rastreamento. Os valores são transferidos sistematicamente entre contas ou entre as aplicações 

em ativos de maneira a despistar o seu tráfego. E por último vem o processo de Integração, no 

qual os valores são reincorporados na economia formal de maneira legítima sob a forma de 
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investimentos, geralmente acontece em praças onde outros investimentos já vêm sendo feitos, 

o que possibilita se confundir com a economia formal. Na prática os efeitos das ações 

mafiosas tendo como resultado a lavagem de capitais são avaliadas por Forgione (2011, p.79-

80) desta maneira:

Sob este aspecto, Andrangheta teve a capacidade de criar um modelo perfeito, com 
uma dupla dimensão organizativa: uma se encontra estruturada para o abastecimento 
do entorpecente, o transporte e a comercialização aos revendedores nas diversas 
praças de venda; e a outra, que corre paralelamente a primeira como uma pista de 
rodovia e que nunca cruza, destina-se ao pagamento e as movimentações financeiras 
ligadas ao próprio tráfico. O primeiro nível diz respeito a uma realidade estritamente 
“criminosa” e constitui-se dos componentes confiáveis ou filiados à organização; o 
segundo se vale de profissionais, tabeliães, advogados e expoentes das finanças e da 
burguesia, quase sempre com ficha limpa. Esse é o nível mais difícil de desvendar; 
quase sempre intervém no fim do ciclo, quando o lucro final do tráfico, descontadas 
as cotas a serem gastas com a aquisição de novos lotes de droga, deve ser 
reinvestido e lavado na economia. 

No caso italiano uma das maneiras encontradas para minimizar os efeitos 

causados pelas organizações criminosas foram mudanças na legislação. A partir de 1965 foi 

enriquecida de uma série de normas especiais ditadas pela exigência da sociedade de se opor 

eficazmente aos fenômenos do crime organizado, da máfia e do terrorismo. Entre tais medidas 

veio a tipificação no Código Penal das chamadas “associações tipo mafiosas”, sendo a partir 

de então punidos com penas de três a seis anos aqueles que fizessem parte destes grupos, os 

“promoventes” ou “dirigentes” passaram a ser punidos com pena de quatro a nove anos de 

reclusão. O artigo 416 bis definiu a associação de tipo mafiosa, mencionando que este tipo de 

organização faz uso da força de intimidação, bem como da infiltração de seus integrantes em 

setores públicos como forma de obter controle sobre as atividades econômicas. Setores estes 

da economia italiana onde as máfias atuam de forma mais forte, aproveitando-se das 

fraquezas do Estado. Frequentemente agem na forma de fraudes em licitações públicas, 

capitalizando para si contratos de valores elevados e superfaturados, que no final não são 

cumpridos em sua integralidade, ou ainda de forma a não atender os interesses públicos para 

quais àqueles processos são destinados. Entretanto, várias outras leis foram criadas tendo 

como objetivo especifico a luta contra a criminalidade organizada. 

Outra forma encontrada para uma melhor atuação do Estado no combate a este 

tipo de criminalidade italiana foi o fortalecimento das instituições, entre elas o Ministério 

Público, que teve garantido legalmente o direito de interceptar ligações telefônicas de forma 

direta, desde que comprovado a urgência. Cabe ainda ao Ministério Público italiano dirigir o 

trabalho da polícia investigativa em matérias que exijam a produção de provas, notadamente 
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em casos envolvendo a máfia. Será ainda punido pelo crime de falsa informação ou 

testemunho aquele investigado em ato processual contra organização criminosa e que der ao 

Promotor de Justiça responsável informação falsa. Existe ainda a figura de magistrados e 

promotores especialmente designados para trabalharem em conjunto com a Divisão Nacional 

Antimafia, um escritório especializado no combate a este tipo de atividade criminosa. 

Há ainda os Serviços Centrais de Polícia Judiciária (ROS dos Carabineiros, SCO 

da Polícia do Estado e SCICO da Guarda de Finança), aos quais a lei demanda também 

deveres de conexão investigativa. Desta forma criou-se um sistema único integrado, para 

suportar aquela fase importante pré-procedimental de análise, articulação investigativa e 

processual, com a finalidade de identificar os novos caminhos investigativos a serem 

percorridos. 

4.1 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 

Percebe-se que a globalização, responsável pela aproximação territorial, política e 

comercial entre os países, foi benéfica a empreendimentos criminosos marcados pela 

sofisticação do modus operandi, estimulados pelo aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos. 

A alta lucratividade decorrente da atividade criminosa instigou o recrutamento de novos e 

mais aperfeiçoados criminosos em todo o planeta, estimulando, principalmente nas nações 

menos desenvolvidas, a prática da corrupção envolvendo quase, e porque não dizer todos, os 

escalões da estrutura governamental dos Estados, levando à fragilização dos mecanismos de 

combate à delinquência. 

O combate a este tipo de criminalidade encontra obstáculos na soberania dos 

Estados, fato agravado quando observadas as intransponíveis incoerências da legislação penal 

e processual penal entre os países. 

Apesar das garantias de um processo justo constituírem valor essencial para 

caracterizar o moderno Estado de Direito, o conjunto diferente de garantias processuais nos 

diversos países estimula a criminalidade, que se respalda de grandes defensores e estudiosos 

contratados pelas organizações criminosas, profissionais estes que se voltam essencialmente 

ao encontro das falhas nas legislações. 

O Ministério Público (MP) é uma entidade representativa de classe, e tem como 

grande responsabilidade a manutenção inflexível dos princípios constitucionais e 
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prerrogativas conferidas a seus membros. Ele detém, universalmente, a missão indelegável de 

empreender o combate à criminalidade, seja ela em que forma se manifeste. 

Observamos, assim, no cenário internacional o condão de ser vista como 

instituição indispensável à defesa da sociedade contra o delito, atuando de maneira efusiva na 

persecução penal, com o objetivo de obter a efetiva punição dos criminosos. É na realização 

dos ideais de igualdade, justiça social e democracia que o Ministério Público surge como a 

grande esperança. E é com esse espírito, que foi grafado no art. 127, caput, da Carta Magna 

de 1988 que: “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”. 

A Inteligência de Segurança Pública deve atuar na prevenção, obstrução, 

identificação e neutralização das ações criminosas, principalmente aquelas executadas por 

grupos mais organizados, com vistas à investigação policial e ao fornecimento de subsídios ao 

Poder Judiciário e ao Ministério Público nos processos judiciais. 

Sendo o destinatário das investigações, em razão de ser o titular exclusivo da ação 

penal pública, é incompreensível a tentativa de alguns setores em alijar o Ministério Público 

da parte pré-processual, notadamente quando é recorrente a necessidade de se pleitear 

medidas judiciais cautelarmente, como buscas, apreensões e interceptações de comunicações. 

Medidas estas que invariavelmente são solicitadas quando da apuração de crimes praticados 

por organizações criminosas. 

Vale salientar ainda que o Ministério Público ao contar com autonomia 

administrativa e financeira, bem como com sua independência funcional, se torna capaz de 

realizar investigações mais profundas que, muitas vezes são inacessíveis para a polícia 

judiciária. O MP possui ainda condições de requisitar ou mesmo realizar perícias e diligências 

necessárias para o esclarecimento de casos de maior complexidade, todos estes atos sem 

pretensões de substituir a polícia judiciária. O objetivo maior é possuir legitimidade para a 

investigação e poder realizá-la nas oportunidades em que a polícia judiciária não as realize 

por quaisquer motivos. 

4.2 COMBATE LOCAL ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

A criminalidade dos potentes elegeu o Brasil como excelente habitat, devido a 

visível certeza de impunidade e em grande parte, do despreparo dos órgãos repressores, sejam 
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policiais ou judiciais. Com isso emergiram grupos criminosos organizados, como aqueles já 

mencionados. 

Em 25 de janeiro de 2002 foi assassinado em Belo Horizonte/MG o promotor de 

Justiça daquele estado, Dr. Francisco José Lins do Rêgo. O crime foi cometido pelo 

empresário do ramo de combustível Luciano Farah, suspeito de comandar uma rede de 

distribuição de combustível adulterado. Cabia a Chico Lins, como era conhecido entre os 

colegas de trabalho, a investigação do caso através da Promotoria de Defesa do Consumidor, 

a qual o mesmo fazia parte. Além de investigar denúncias contra postos que fabricavam e 

vendiam combustíveis adulterados o promotor de justiça era responsável por vários outros 

procedimentos administrativos e inquéritos, alguns contra revendedoras de automóveis que 

praticavam propaganda enganosa de juros zero, além de apurar a falsificação de 

medicamentos e o desaparecimento de uma cápsula de césio no Hospital Luxemburgo. 

Combatia, ainda, o corte de fornecimento de energia e a cobrança de sobretaxa pelas 

concessionárias de energia elétrica e a cobrança da taxa de iluminação pública nas contas de 

energia. 

O empresário Luciano Farah foi condenado a vinte e um anos e seis meses de 

prisão pelo crime, mas está solto desde dezembro de 2010, após alguns meses depois de 

receber regressão de pena do regime semiaberto para o fechado. Atualmente cumpre o regime 

aberto, e aguarda os benefícios do livramento condicional que poderá ocorrer em 2015. 

Como forma de exemplo a ser seguido Chico Lins recebeu inúmeras homenagens 

em todo o país. Porém, a mais importante foi a criação do Grupo Nacional de Combate às 

Organizações Criminosas (GNCOC), que leva o seu nome. O Grupo, que foi criado em 2002 

pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG), surgiu após se verificar a 

necessidade do Ministério Público atuar de forma organizada e sistêmica no embate a grupos 

criminosos organizados, que nesse critério sempre estiveram a frente do Estado. O combate à 

criminalidade aproximou as instituições, exigiu o diálogo das autoridades e fez surgir as 

"forças-tarefas". 

Os resultados começaram a surgir quando o Ministério Público de Minas Gerais 

passou a vencer diversas batalhas contra distribuidoras e postos revendedores que atuavam de 

forma irregular, alguns deles saíram do mercado mineiro por força das decisões do Procon 

Estadual (Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor). Porém, demonstrando a característica 

cíclica do crime organizado, outros problemas surgiram, como por exemplo, a fraude nas 

bombas de combustíveis em alguns Estados da Federação. 
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O GNCOC é formado por Membros dos Ministérios Públicos Estaduais e da 

União, tem como objetivo fundamental o combate às organizações criminosas e prima pela 

interação de seus membros entre si e com diversas Instituições parceiras, dentre elas as 

Secretarias de Fazenda, Secretarias de Segurança Pública, Tribunais de Contas, Receita 

Federal, Ministério da Justiça, entre outros. Em razão desta exitosa atividade implantada e 

desenvolvida pelo GNCOC, congregando órgãos de igual relevância e natureza oriundos do 

seio do Ministério Público Nacional, e como forma de aumentar a capilaridade sistêmica do 

Grupo foram criados nos Estados, através de suas respectivas Procuradorias Gerais de Justiça, 

os Grupos estaduais, ou seja, cada Estado passou a ter seu Grupo de Combate ao Crime 

Organizado. Periodicamente representantes destes Grupos Estaduais se encontram em 

reuniões, coordenadas pelo GNCOC, para traçar metas unificadas nos diversos Estados e 

compartilhar informações. 

No Ceará, em novembro de 2006, o Colégio de Procuradores de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Ceará editou a Resolução nº 003/2006, implantando no 

âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará o Grupo de Atuação Especial de Combate 

ao Crime Organizado (GECOC-CE). A Resolução cumpriu as diretrizes da Lei Complementar 

Estadual n.º 59/2006, que transformou a Promotoria de Justiça de Combate ao Crime 

Organizado na 5.º Promotoria Auxiliar Criminal da Comarca de Fortaleza e criou o Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O primeiro Coordenador do GECOC foi 

o Promotor de Justiça Francisco Rinaldo de Sousa Janja. 

O GECOC-CE deve ser composto por membros da Instituição, vitalícios e em 

atividade, com o fito de estabelecer políticas e estratégias no enfrentamento às ações 

delituosas de responsabilidade das organizações criminosas. Com relação às atribuições do 

GECOC-CE veja-se o que prescreve o artigo 3º da Resolução 003/2006:

Art. 3.º- O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO- GECOC-CE exercerá suas atribuições, judiciais e extrajudiciais, 
no âmbito do território do Estado do Ceará, cuidando, dentre outras atividades 
correlatas, de: 
I. propiciar suporte probatório às ações e procedimentos compreendidos na órbita de 
atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, nas hipóteses e situações em que, 
a juízo do órgão de execução com atribuição legal pela implementação da medida, 
houver omissão ou deficiência insuperável por parte da autoridade responsável pela 
investigação. 
II. provocar o desencadeamento da ação policial em face de delitos de maior 
complexidade ou sofisticação no seu processo de execução, colaborando com os 
órgãos de segurança na montagem das estratégias de investigação e na seleção das 
provas indispensáveis à deflagração dos procedimentos judiciais e extrajudiciais 
adequados à espécie. 
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III. colaborar, quando solicitado, nas investigações afetas aos organismos policiais 
civis e militares ou resultantes da atuação administrativa, quando se imponham 
como condição de procedibilidade ou como elemento essencial às ações e/ou 
estratégias prioritárias a cargo do Ministério Público do Estado do Ceará.
IV. manter controle sobre as interceptações telefônicas deferidas judicialmente, 
requeridas pelo próprio GECOC-CE e/ou por outros órgãos do Ministério Público 
com atribuição legal, neste caso atuando por solicitação deste, realizando o 
acompanhamento conjunto da diligência. 
V. receber representações ou quaisquer outras peças de informações de pessoas ou 
entidades, relacionadas com os delitos praticados por organizações criminosas, 
instaurando procedimentos administrativos na área de sua atribuição. 
VI. requisitar diligências investigatórias e instauração de inquéritos policiais 
concernentes aos delitos praticados por organizações criminosas. 
VII. expedir notificações para colher depoimentos e esclarecimentos e, em caso de 
ausência injustificada da parte, requisitar a condução coercitiva por intermédio da 
instituição policial. 
VIII. combater a ação de agentes públicos integrantes de organizações criminosas, 
realizando, quando necessário, trabalho conjunto com as organismos de segurança 
pública. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, 2006) 

Em 2011, atendendo à decisão tomada no âmbito do Conselho Nacional de 

Procuradores Gerais de Justiça da União e dos Estados, a qual visava uma padronização 

nacional da nomenclatura e siglas utilizadas pelos Grupos estaduais de combate ao crime 

organizado, o GECOC-CE teve sua denominação alterada para Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado - GAECO-CE. O ato foi realizado através da Resolução nº 

003/2011 do Colégio de Procuradores Justiça do Estado do Ceará. 

Atualmente o GAECO-CE e formado por cinco Promotores de Justiça, sendo seu 

Coordenador o Promotor Marcos William Leite de Oliveira. O Grupo conta ainda com a 

presença de quatro funcionários de carreira da Procuradoria de Justiça, bem como com seis 

Policiais Militares que exercem trabalhos de técnico operacionais no sentido de subsidiar os 

Promotores do Grupo nas investigações a seus cargos. Os militares executam Operações de 

Inteligência de Segurança Pública, sejam através de coleta ou de busca de dados capazes de 

auxiliarem os membros do Ministério Público nos trabalhos atinentes a crimes cometidos por 

organizações criminosas. 

4.3 A ATUAÇÃO DO GAECO-CE

Assim, é através da utilização de técnicas de Inteligência e de investigações 

especializadas que o GAECO-CE atua, na maioria dos casos que o faz é em parceria com o 

Ministério Público Natural, que é aquele membro do MP previsto em um princípio jurídico 

segundo o qual a lei deve assegurar a existência de um órgão independente do Ministério 

Público, que possa exercer as atribuições que conferidas à instituição, escolhido sempre por 
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prévios critérios legais e não casuisticamente para o caso concreto. Em suma, Promotor 

Natural é o membro do MP responsável por determinada Vara Jurídica, muitas vezes no caso 

em questão, em Comarcas do interior, que são aquelas que mais recorrem ao GAECO devido 

as dificuldades encontradas tanto por parte do MP como por parte da polícia local, quase 

sempre é insuficiente para o enfrentamento sequer da criminalidade comum, quanto mais da 

organizada. 

Como já mencionamos, o Grupo atual é formado por cinco Promotores de Justiça, 

sendo um deste o Coordenador e outro o Vice Coordenador. Os Policiais Militares cedidos 

pela Secretaria de Segurança Pública são especializados em Inteligência de Segurança 

Pública, e que no GAECO exercem, entre outras, as seguintes atividades: 

a) Assessorar a Coordenação do GAECO na formulação dos trabalhos que 

requerem a execução da Atividade de Inteligência, dando maior efetividade às 

suas ações estratégicas, tático operacionais e de proteção do conhecimento; 

b) Produzir Conhecimentos por meio de metodologia específica, transformá-los 

em conhecimento preciso, com a finalidade de assessorar a Coordenação do 

GAECO no processo decisório; 

c) Exercer atividades de Contra-Inteligência com o objetivo produzir 

conhecimentos que visem proteger as atividades do GAECO, de modo a 

salvaguardar dados e conhecimentos sigilosos e identificar e neutralizar ações 

adversas de qualquer natureza; 

d) Desempenhar técnicas de Segurança Orgânica, que se caracterizam pelo 

conjunto de medidas de caráter eminentemente defensivo destinadas a garantir o 

funcionamento do GAECO, e que visem prevenir e obstruir as ações adversas de 

qualquer natureza. As medidas de Segurança Orgânica devem ser integradas e 

meticulosamente planejadas, destinadas a proteger o pessoal, a documentação, as 

instalações, o material, as operações realizadas, as comunicações e telemática, e a 

informática, todas no âmbito do GAECO; 

e) Auxiliar o GAECO na Análise Criminal, que se trata da coleta e análise das 

informações pertinentes ao fenômeno da criminalidade. Bem como produzir 

conhecimentos relativos à identificação de parâmetros temporais e geográficos do 

crime e eventuais cifras obscuras. As informações serão utilizadas para o 

dimensionamento e posicionamento de recursos, bem como para a realização de 

ações gerais de gestão a cargo do GAECO; 



54

f) Realizar a coleta e busca de dados, notadamente aqueles protegidos em um 

universo antagônico, e que sejam de interesse da atividade do GAECO, uma vez 

que os dados relevantes do ambiente criminal encontram-se, invariavelmente, 

protegidos; 

g) Executar Operações de Inteligência, seja através de Ações de Coleta 

(procedimentos realizados a fim de obter dados depositados em fontes abertas, 

sejam elas originadas ou disponibilizadas por indivíduos e órgãos públicos ou 

privados) ou Ações de Busca (procedimentos realizados através de operações de 

inteligência a fim de reunir dados protegidos ou negados, em um universo 

antagônico), notadamente no acompanhamento de interceptações telefônicas 

solicitadas pelo GAECO e devidamente autorizadas judicialmente. 

O GAECO, como todo órgão de Inteligência, não trabalha de forma isolada, e sim 

de maneira sistêmica e permanente, aliás, não há como se pensar em Atividade de Inteligência 

sem que a mesma exista desta forma, ou seja, inserida em um sistema onde seus componentes 

e as relações entre eles possam dar por fluxo às informações. A capilaridade, como é chamada 

essa troca de informações, é fundamental para o processo de obtenção e análise de dados e 

informações e pela produção de conhecimentos, bem como integrar as ações de planejamento 

e execução nos mais diversos órgãos. 

Desta forma o GAECO está em constante troca de informações com diversos 

órgãos, que igualmente atuam visando as ações perpetradas por organizações criminosas, 

podem aqui ser citados a Polícia Civil, principalmente através de seus departamentos 

especializados, como Delegacia de Roubos e Furtos, Delegacia de Roubos e Furtos de 

Veículos, Delegacia de Narcóticos, Divisão Antisequestro, Divisão de Homídios, entre outros. 

A Polícia Militar é outro órgão da segurança público com o qual o GAECO está sempre 

trocando informações, e em muitas ocasiões repassando àquele segmento de policiamento 

ostensivo dados sobre localização de criminosos foragidos ou situações em que crimes 

estejam ocorrendo, resultando assim em vários momentos em prisões em flagrante. 

Mas sem duvida entre os órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Ceará o 

que o GAECO mais interage é a Coordenadoria de Inteligência (COIN), em razão da 

afinidade dos trabalhos realizados pelos dois setores e pela metodologia empregada, ou seja, o 

uso da Atividade de Inteligência como ferramenta principal de enfrentamento às organizações 

criminosas que atuam em nosso Estado. Junto a COIN o GAECO recebe e repassa 

conhecimentos de forma a tornar cíclica, mas sempre com o devido controle, as informações 

necessárias para um monitoramento permanente dos grupos organizados que atuam nas 
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diversas modalidades criminosas, destacando-se o tráfico de drogas, que a reboque trás 

consigo um grande número de homicídios e os roubos a bancos e caixas eletrônicos, estes 

crimes atualmente desencadeados através do uso de explosivos. Estes dois órgãos tem ainda 

em comum o permanente uso de interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pela 

justiça, como sendo uma das ferramentas mais eficazes na execução de suas operações, bem 

como o uso de agentes especializados, que usando uma rede de informantes e colaboradores, 

reúnem informações precisas na necessária identificação dos integrantes dos grupos 

criminosos, além de suas localizações e atividades criminosas por eles perpetradas. 

Destacam-se ainda outros órgãos, que em regime de cooperação, subsidiam o 

GAECO no seu mister. A Polícia Federal é um destes, que apesar de suas peculiaridades, 

também contribui na troca de informações sobre vários tipos de delitos executados, como por 

exemplo tráfico de drogas, dentre outros. Secretarias Estaduais ou outros órgãos de atuação 

financeira também possuem dados vitais para o Ministério Público, basta lembrarmos que as 

organizações criminosas se valem da lavagem de dinheiro para “mascarar” suas atividades 

ilegais. Desta forma, os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual, Receita Federal, 

além do Banco Central ou até mesmo outras instituições financeiras, sejam públicas ou 

privadas, são de grande relevância na manutenção de uma rede de colaboradores no sentido de 

um objetivo comum, combater de maneira efetiva o crime organizado. 

Vários outros órgãos podem ser citados, como a Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN), Secretaria de Justiça do Ceará (SEJUS) e Polícia Rodoviária Federal 

(PRF), especialmente através de seu Núcleo de Inteligência. Note-se aqui que não há qualquer 

tipo de separação entre as esferas municipal, estadual e federal, ou seja, a interação é feita 

com qualquer órgão que possa contribuir para o objetivo do Grupo. O que é de suma 

importância, levando-se em consideração que invariavelmente o crime organizado não 

respeita fronteiras ou limites para alcançar seus objetivos escusos. 

As Facções Criminosas existentes no Brasil não são privilégio dos Estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo, elas nasceram sim nos presídios deste dois Estados, mas como 

reflexo, outras de menor repercussão que o Comando Vermelho e Primeiro Comando da 

Capital, surgiram nos presídios de todo o país. Os sérios problemas do sistema penitenciário 

nacional como a falta de controle do ambiente carcerário, favorecimento de extorsões e outros 

crimes entre os próprios presos, favorecimento a corrupção de servidores, perda do poder de 

controle e vigilância do estado, uso indiscriminado de celulares no interior dos 

estabelecimentos penais e incapacidade de ambiente propício à reabilitação, entre outras 

circunstâncias, contribuíram para que no interior dos presídios as organizações criminosas 
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mascarassem os seus principais objetivos através de outros interesses, tais como: luta contra a 

opressão do Estado, apoio financeiro aos mais necessitados, proteção contra agressões e 

abusos causados por agentes do Estado, apoio jurídico e social dos membros e proteção 

interna contra outros grupos ou indivíduos. Isso tudo serve como pano de fundo para grupos 

se fortalecerem cada vez mais e manterem, de dentro dos estabelecimentos penais, sobre a 

“proteção e vigilância” do Estado redes criminosas, que interagem sem qualquer tipo de 

burocracia, causando sérios danos a todo tipo de vítimas. Para melhor entendermos o 

surgimento do crime organizado em presídios nos valemos de Porto (2008, p.101): 

O fenômeno da criminalidade organizada atuante no interior dos presídios 
brasileiros é, sem duvida, tema extraordinariamente atual e preocupante. Facções 
criminosas, antes inexistentes, se organizaram com eficiência e profissionalismo 
criminoso, comandando a criminalidade de dentro para fora do sistema 
penitenciário. Surgiram lideranças respeitadas, dentre condenados e presos 
provisórios, com ascendência acentuada sobre os demais detentos e, não raro, sobre 
funcionários públicos em presídios lotados. Em consequência, multiplicaram-se as 
ocorrências de rebelião. Houve registro de pelo menos uma megarrebelião, 
envolvendo diversos presídios, em prova inequívoca de coordenação e poder de 
comunicação entre lideranças de criminosos de locais distantes uns dos outros.

O sistema prisional, tido por muitos como modelo exemplar de punição, hoje em 

razão dos problemas nele apresentados traz incerteza quanto ao futuro dos que estão sob sua 

custódia, o uso da pena aplicada contraria a própria Lei de Execuções Penais, já que retira o 

delinquente do seio da sociedade, mas torna secundária a sua recuperação, que foi substituída 

pela preocupação de gerenciar custos e de controlar populações perigosas. É claro que se 

considerarmos a evolução da pena, desde o suplício dos condenados do século XVIII até o 

encarceramento atual, podemos perceber certo progresso, mas sobre o aspecto de “instituição 

total”, “transformadora de indivíduos” que deveria ser, segundo a visão de Michel Foucalt, as 

prisões ainda tendem a evoluir bastante. Sobre essa questão da transformação do indivíduo 

para um ser mais “dócil” podemos lembrar mais uma vez Foucalt (2010, p.219): 

Mas a obviedade da prisão se fundamenta também em seu papel, suposto ou exigido, 
de aparelho de transformar os indivíduos. Como não seria a prisão imediatamente 
aceita, pois se só o que ela faz, ao encarcerar, ao retreinar, ao tornar dócil, é 
reproduzir, podendo sempre acentuá-los um pouco, todos os mecanismos que 
encontramos no corpo social? A prisão: um quartel um pouco estrito, uma escola 
sem indulgência, uma oficina sombria, mas, levando ao fundo, nada de 
qualitativamente diferente. Esse duplo fundamento – jurídico-econômico por um 
lado, técnico disciplinar por outro – fez a prisão aparecer como a forma mais 
imediata e mais civilizada de todas as penas. E foi esse duplo funcionamento que lhe 
deu imediata solidez. Uma coisa, com efeito, é clara: a prisão não foi primeiro uma 
privação de liberdade a que se teria dado em seguida uma função técnica de 
correção; ele foi desde o início uma “detenção legal” encarregada de um suplemento 
corretivo, ou ainda uma empresa de modificação dos indivíduos que a privação de 
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liberdade permite fazer funcionar no sistema legal. Em suma, o encarceramento 
penal, desde o início do século XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de 
liberdade e a transformação técnica dos indivíduos. 

Ainda colaborando para o entendimento do real papel social de uma prisão 

destacamos o texto de Salla, Galto e Avarez (2006): 

Com efeito, a questão da punição ganhou destaque nos debates da teoria social no 
século XX, sobretudo a partir do impacto de trabalhos como os de Rusche e 
Kirchheimer e Michel Foucault. Rusche e Kirchheimer apresentaram, na sua obra já 
clássica sobre as relações entre a estrutura social e as formas de punição, publicada 
em 1939, questões fundamentais – que se tornariam recorrentes nas interpretações 
posteriores sobre essa temática – para a sociologia dos sistemas penais. Dentre elas, 
pode-se apontar: qual é a relação entre a ocorrência de crimes e o contexto social? 
Por que alguns métodos de punição são adotados ou rejeitados numa dada situação 
social? Em que medida os métodos de punição são determinados pelas relações 
sociais básicas presentes numa determinada sociedade? Segundo os autores, a 
punição não poderia ser encarada como uma simples consequência do crime, nem o 
seu reverso, mas como um fenômeno social em grande medida independente dos 
conceitos jurídicos e dos fins sociais. 

Cumpre mencionar a ineficiência do sistema prisional brasileiro, fruto da falência 

das técnicas penitenciarias aplicadas, e a sua incapacidade de ressocializar a população 

carcerária, principalmente de impedir que estes permaneçam perpetrando crimes, na grande 

parte das ocasiões liderando grupos criminosos e desta feita determinando ações extramuros, 

fatos que propiciaram o crescimento e a organização de facções criminosas. Somem-se a isso 

os maus tratos sofridos pelos sentenciados, muitas vezes agredidos e humilhados por agentes 

públicos que trabalham nestes estabelecimentos penais, situações degradantes que trazem ao 

ser humano um sentimento de revolta e por que não dizer de defesa contra um sistema que 

não cumpre seu papel primordial, tornando assim o detento cada vez mais brutalizado. 

Contribuindo com esse pensamento temos Porto (2008, p.60): 

O fato é que este cenário de omissão, abandono e maus tratos nos traz a exata 
compreensão da formação destas facções criminosas, em que pessoas se reúnem em 
grupo funcionando como uma unidade, centrados numa liderança pessoal e em 
ideias colocadas como promessa, esperança e autopreservação. Neste quadro, a 
hostilidade e o medo são as emoções predominantes. Portanto, “o grupo se reúne 
para lutar contra alguma coisa ou para fugir dela, criando um inimigo e depositando 
nele seus sentimentos hostis. Parece indiscutível que o pressuposto básico 
predominante na formação das facções criminosas é o de luta-fuga”, cujo inimigo é 
o sistema prisional. 

Cabe então ao sistema de segurança pública, ai incluindo o Ministério Público 

como agente deste sistema, tomar medidas que previnam e evitem esses tipos de ações. 

Principalmente crimes realizados por organizações criminosas, que sempre são aqueles de 
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maiores monta, como tráfico de drogas, roubos a agências bancárias e carros-fortes, dentre 

outros que causam na sociedade grande repercussão e um aumento considerável na sensação 

de insegurança. 

Por isso tais crimes devem ser evitados e reprimidos, e é isto que o GAECO-CE 

como órgão especializado de combate às organizações criminosas faz com frequência, ou 

seja, um acompanhamento sistemático do comportamento e atitudes da população carcerária 

no Ceará, notadamente aqueles envolvidos em crimes onde os resultados envolvem maiores 

ganhos financeiros, tendo em vista que a captação dessas quantias é que vai favorecer ao 

detento articular uma rede e financiá-la, mesmo sem poder se movimentar, negociar 

pessoalmente com seus fornecedores e principalmente, sem sequer tocar em qualquer material 

ilícito que esteja sendo negociado como, por exemplo, drogas, armas, explosivos ou valores 

frutos de ações criminosas. Entretanto, em razão de sua capacidade financeira e de sua 

influência junto a outros criminosos, e principalmente, através do uso de aparelhos celulares 

no interior dos presídios, ocorreu uma evolução das atividades das facções criminosas dentro 

e fora dos estabelecimentos penais.
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5 CONCLUSÃO

A violência é um fenômeno de relevância política e sociológica, é uma das 

maiores fontes de desconforto nas sociedades modernas. Devemos considerar violência e 

crime como termos intercambiáveis, entretanto reconhecendo ambos como conceitos 

distintos. 

O ato criminal engloba ações ilegais tipificadas em lei e punidas com legislação 

especifica, além de repulsadas pela sociedade. Nem todo crime pode ser considerado uma 

violência, visto que crime é definido como toda a ação ou omissão, típica, antijurídica e 

culpável. Ou seja, o simples ato de falsificar um documento é uma ação criminosa, porém não 

representa um ato de violência. 

Mas o crime também possui suas vertentes, entre elas a criminalidade comum, 

baseada na violência do homem contra o homem. Geralmente são atos violentos ocorridos 

sem ligação direta entre si, e quando ocorre esta ligação é, na maioria dos casos, relacionada a 

um ato de vingança. Nesta vertente as ações de latrocidas (crime onde o roubo é o fim 

desejado, mas que tem como meio o homicídio da vítima) elevam os índices de mortes 

violentas nas grandes cidades. 

Outra vertente da criminalidade é aquela tida como Organizada. A construção de 

um conceito de crime organizado passa por vários aspectos, entre eles econômicos e 

institucionais. Primordialmente é importante tentar identificar quais são as características que 

permitem a um grupo de indivíduos que pratica atos ilícitos possa ser classificado como uma 

organização criminosa. Dentre essas características devem ser destacados o modus operandi 

dos atores, a existência de membros restritos, as suas estruturas de sustentação e ramificações, 

as divisões de funções e uma estrutura hierárquica piramidal no interior do grupo, a simbiose 

com o Estado através da participação de agentes públicos e o seu tempo de existência. 

Além disso, as organizações criminosas devem ser analisadas também levando em 

consideração a sua dimensão de atuação. Existem organizações que atuam apenas em nível 

local, sem conexão com outros grupos no âmbito nacional ou internacional. Porém, existem 

àquelas que são nacionais ou transnacionais, capazes de criarem uma cadeia de interação nas 

diversas esferas. 

A criminalidade organizada se disseminou pela sociedade alcançando atividades 

econômicas muito além dos outrora tão visados crimes contra o patrimônio, suas diversas 

ações contribuem para o aumento das taxas de homicídios, sobretudo entre adolescentes e 
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jovens adultos. Fatos dessa natureza requerem políticas públicas de segurança capazes de 

acompanhar a as mudanças sociais e institucionais operadas no interior da sociedade. 

O grande desafio no combate à criminalidade organizada é a urgente necessidade 

dos poderes públicos investirem na cooperação policial e judiciária entre as diversas esferas, 

aliado a isso se devem adotar padrões instrumentais de combate às organizações criminosas, 

buscando a diminuição drástica e necessária da corrupção e da impunidade; bem como a 

efetividade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada. A criminalidade 

organizada tem como uma de suas pilastras o controle estatal do sistema prisional, pois no 

interior das penitenciárias ela arregimenta seus novos integrantes, desenvolve um forte 

sistema de tráfico de entorpecentes, bem como estabelece mecanismos de comunicação e 

direção que perpetuam o poder de diversas lideranças, mesmo que privadas de sua liberdade. 

É fato que a evolução e a sofisticação da criminalidade organizada tornam 

imperativa a reavaliação das estratégias adotadas pelos órgãos persecutórios, requerendo a 

incorporação de novos elementos que permitam uma leitura antecipada sobre o 

comportamento destes grupos, sua estrutura, ramificações, conexões, finanças e tentáculos. 

Faz-se latente o uso de ferramentas necessárias à definição de estratégias que respondam a 

altura à natureza e à mutação destas organizações criminosas. 

Portanto é necessário se fortalecer a cooperação entre polícia, Ministério Público e 

Poder Judiciário e os modernos mecanismos de investigação – principalmente, em relação à 

inteligência, combate a lavagem de dinheiro, controle do sistema prisional e recuperação de 

ativos financeiros. Ou seja, não se justifica uma atuação separada de cada uma das nossas 

Polícias (Federal, Civil e Militar), nem mesmo seu distanciamento do Ministério Público, 

Poder Judiciário e Sistema Prisional. 

É com esse objetivo que o Ministério Público do Ceará, através do Grupo de 

Atuação Especial de Combate as Organizações Criminosas - GAECO-CE vem desde 2006 

atuando de maneira diligente contra grupos de criminosos organizados que atuam em nosso 

estado. Sempre funcionando em parceria com diversos órgãos ligados a segurança pública e 

justiça, bem como fazendo uso de ferramentas específicas e eficientes contra esse tipo de 

criminalidade. Em razão do grau de complexidade e diversificação do crime organizado, o uso 

da atividade de inteligência é entre as ferramentas utilizadas pelo GAECO aquela de maior 

importância, não só para a repressão, mas, sobretudo, no que concerne à prevenção contra o 

desenvolvimento do crime organizado. 

A atividade de inteligência é profícua no planejamento de estratégias e de ações 

realizadas pelo GAECO. Sendo mais especifico dentro desta atividade, a inteligência de 
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segurança pública, no caso realizada por Policiais Militares a serviço do GAECO, é utilizada 

na prevenção, obstrução, identificação e neutralização das ações criminosas, fornecendo 

subsídios ao Ministério Público nos processos judiciais. Através de técnicas especializadas 

usam-se informações necessárias que identifiquem autores, o momento e lugar da realização

de atos preparatórios ou da execução de delitos praticados por organizações criminosas. 

Ressalta-se também a utilização de investigações criteriosas e independentes, que graças ao 

apoio das polícias judiciárias (Polícia Federal e Polícia Civil) são levadas a cabo, 

enfraquecendo cada vez mais as ações criminosas. 

O Ministério Público do Estado do Ceará entende que para se combater 

eficazmente a cada vez mais crescente criminalidade organizada tem que se promover uma 

permanente interlocução entre os entes responsáveis pelo seu enfrentamento, sejam eles 

municipais, estaduais ou federais. É assim, com a utilização de ações especializadas e 

principalmente através da cooperação com outros órgãos que o GAECO vem se destacando a 

nível estadual com a realização de operações que culminam na desarticulação de grupos 

criminosos que atuam com ações organizadas e orquestradas. E o Ministério Público vem 

cumprindo seu papel junto a sociedade cearense, mas sempre lembrando da fundamental 

importância da participação da mesma no enfrentamento da violência. É necessário 

conscientizá-la de que segurança pública, conforme reconhece o próprio texto constitucional, 

é responsabilidade de todos. 

Todos os esforços encetados no sentido de combater qualquer vertente da 

criminalidade serão insuficientes se, ao lado dessa atividade direta de combate ao crime não 

se promoverem também políticas públicas de melhoria das condições de vida da população, 

ou seja, não é suficiente atacar somente as consequências, mas sim combater as reais causas 

da violência. 
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