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  Todo e qualquer estudo mais detalhado deixa flagrante a grande confusão que se 

tem estabelecido entre o verdadeiro e genuíno sentido do comportamento motivacional, que é de 

ordem intrínseca, e aquele que se conhece como puro condicionamento, no qual as pessoas, 

simplesmente, se movimentam dentro das organizações. Essa movimentação é induzida por 

variáveis extrínsecas, representadas por recompensas ou punições advindas do ambiente que é 

periférico às pessoas. (...) na realidade tem parecido mais fácil conseguir que as coisas sejam 

feitas no trabalho pelo movimento e pela manipulação, do que por meio da ação conjunta das 

pessoas realmente motivadas. 

 
                                        (BERGAMINI, Cecília, apud VERGARA, Sylvia C. 2000, p. 47) 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “O saber não está na ciência alheia, que se absorve, mas principalmente, nas 

idéias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a transmutação, por que 

passam, no espírito que os assimila. Um sabedor não é armário de sabedoria armazenada, mas 

transformador reflexível de aquisições digeridas. Já se vê quando vai do saber aparente ao saber 

real. O saber de aparência crê e ostenta saber tudo. O saber de realidade, quanto mais real, 

mais desconfia, assim do que vai aprendendo, como do que elabora”. 

 

 
 
RUY BARBOSA 

 
 



 

RESUMO 

 

 

BRITO, Valteir Marcos. O Papel da Inteligência no Combate ao Crime Organizado 

Transnacional. Monografia (MBA Analista Internacional em Inteligência Estratégica) – 

Convênio Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas e 

Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2007. 

 

 

  Além de operações de busca dos conhecimentos protegidos, a atividade de 

inteligência desenvolve trabalhos de análise estratégica, empregando procedimentos sistemáticos, 

estudos e avaliações, com o objetivo de identificar e compreender as características e modos de 

atuação das organizações criminosas e de seus componentes. Para o combate ao crime 

organizado, o Poder Público necessita da ação coordenada dos diversos órgãos de inteligência 

federais e estaduais. Em virtude da complexidade e da amplitude das atividades criminosas em 

âmbito interno e transnacional, não adianta buscar combater o crime organizado apenas com 

atividades exclusivas de caráter policial. Os setores de inteligência devem ser acionados, 

planejamentos feitos, e cenários precisam ser traçados. Daí o trinômio “cooperação, coordenação 

e controle”, que, associado ao quarto elemento, à inteligência, pode conduzir à neutralização das 

ações criminosas. 

 

PALAVRAS CHAVES: Crime Organizado, Inteligência, Organização Criminosa. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

BRITO, Valteir Marcos. O Papel da Inteligência no Combate ao Crime Organizado 

Transnacional. Monografia (MBA Analista Internacional em Inteligência Estratégica) – 

Convênio Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas e 

Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2007. 

 

  Besides operations of search of the protected knowledge, the intelligence activity 

develops works of strategic analysis, using systematic procedures, studies and evaluations, with 

the objective of to identify and to understand the characteristics and manners of performance of 

the criminal organizations and of their components. For the combat to the organized crime, the 

Public Power needs the coordinated action of the several federal and state intelligence organs. 

Because of the complexity and of the width of the criminal activities in internal and transnational 

extent, it doesn't advance to look for to combat the organized crime just with character 

policeman's exclusive activities. The intelligence sections should be worked, done plannings, and 

sceneries need to be drawn. Then the trinômio "cooperation, coordination and control", that, 

associate to the fourth element, to the intelligence, it can lead to the neutralization of the criminal 

actions. 

 

KEY WORDS: Criminal Organization, Intelligence, Organized Crime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 “A Inteligência é o apanágio dos nobres. Se entregue a outros, 
desmorona”. 

Cel. Walter Nicolai (Chefe da Inteligência Militar Alemã 
na 1ª Guerra Mundial). 

 

   Em um contexto de desenvolvimento das organizações criminosas 

transnacionais e dos prejuízos que tais organizações podem provocar para a estabilidade 

institucional dos países do Hemisfério, algumas questões não podem ser desconsideradas, 

dentre as quais, o papel da atividade de inteligência no combate ao crime organizado. A 

atividade de inteligência é de grande importância tanto para a prevenção das ações 

criminosas, quanto para o fornecimento de dados úteis para a repressão aos delitos e, 

sobretudo, para o estabelecimento de cenários e estratégias de atuação nas áreas de segurança 

pública e institucional. 

  O crime organizado é um fenômeno social de graves conseqüências para o 

Estado e seu povo, exigindo adoção de ações sociais preventivas e repressivas por parte das 

Instituições Públicas, com respaldo na legislação vigente, não podendo haver margem para 

omissão. 

   Ele coloca em risco a existência do próprio Estado Soberano, como acontece, 

como por exemplo, na Colômbia, ou de Entes Federativos, como vislumbramos no Município 

do Rio de Janeiro. 

  No mundo moderno, em termos de criminalidade a maior preocupação reside 

na figura criminológica do "crime organizado". Tanto a Organização das Nações Unidas, 

como as demais Ciências que tem o fato-crime como objeto de estudo, mostram-se atordoadas 

no tratamento desta questão, porque constatam a inoperância dos mecanismos estatais de 

reação anticriminal no combate à delinqüência organizada. 

   O crime organizado cresce assustadoramente, alastrando o medo e a 

insegurança entre os cidadãos. Por outro lado não se sabe como criar um corpo legislativo que 

permitindo eficiência ao sistema repressivo, atue como controlador do crime em níveis 

suportáveis e respeite os direitos e as garantias dos indivíduos, assegurados nas constituições 

e Convenções de Direitos Humanos. 

   Neste trabalho é abordada a complexa problemática do crime organizado, 

iniciando seu estudo a partir de sua origem e desenvolvimento, analisando suas características 
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principais, que se constituem em acumulação de poder econômico, pouca visibilidade dos 

danos, alto poder de corrupção, alto poder de intimidação, mutação constante, criminalidade 

difusa e conexões locais e internacionais. 

   Ainda, atende-se à dificuldade em se conceituar crime organizado. É de 

verificar que a Lei n° 9.034/95 foi omissa quanto à conceituação de crime organizado, 

comparando-o aos crimes de associação criminosa e quadrilha ou bando já tipificados no 

ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 1° do mencionado dispositivo legal foi revogado 

pela Lei n° 10.217/01, contudo esta não solucionou o problema apontado, apenas declarando a 

distinção entre os crimes de quadrilha ou bando e de associação criminosa do crime 

organizado. 

   Também é abordado seu alcance, sua vitimologia, seus fatores condicionantes, 

assim como a obtenção de provas para apura-lo. 

   É verificada à atuação das organizações criminosas no contexto internacional e 

das organizações criminosas no Brasil. Ainda é discutida a importância do Terrorismo como 

ameaça à comunidade e sua correlação com o crime organizado, o crime de tráfico de 

entorpecentes que se configura como objeto de ação de inúmeras organizações criminosas, a 

questão da "lavagem de dinheiro", relevante crime econômico de profunda conexão com o 

crime organizado e as organizações criminosas. 

  O poderio econômico, a crescente visibilidade e a influência política das 

organizações criminosas tornaram-se uma questão de crescente preocupação internacional nos 

últimos tempos. As organizações criminosas internacionais controlam bilhões de dólares em 

ativos e sua grande força econômica favorece a prática da corrupção, seja ela doméstica ou 

internacional. Esses grupos enfraquecem e desestabilizam os governos, além de prejudicar a 

transição de sociedades autoritárias para a democracia e a manutenção de sociedades 

democráticas. É perfeitamente visível a intenção dos grupos criminosos organizados de 

destruir e desestabilizar o Estado, a Lei e a Ordem. 

   Kofi Annan, secretário-geral da ONU, em comunicado ao Congresso feito em 

abril de 2005, "descreveu o crime organizado como uma ameaça principal à paz internacional 

e segurança no século XXI" (apud FARIA, 2005). 

   O crime organizado transnacional é uma questão de incontestável importância 

no século XXI para os responsáveis pela elaboração de políticas governamentais. Talvez até 

tão decisiva quanto foi a Guerra Fria para o século XX. Com os tentáculos dos grupos de 

crime organizado se espalhando, fortalecidos por um grande poderio econômico, não há 

forma de governo que esteja imune às suas atividades criminosas; não há sistema financeiro 
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ou econômico que esteja seguro contra as investidas e a tentação de obtenção de lucros 

maiores e mais rápidos do que aqueles que qualquer atividade legal possa oferecer. 

 

1.1 Problema 

 

   Atualmente, já tem sido do conhecimento corrente que o espectro do crime 

organizado, por sua natural evolução, vem englobando variados tipos de atividades, cuja 

necessidade de serem conhecidas é imperiosa para a Atividade de Inteligência. 

  O crime organizado é um acontecimento social de graves conseqüências para o 

Estado e o seu povo, exigindo adoção de ações preventivas e repressivas por parte das 

Instituições Públicas, com respaldo na legislação vigente, não podendo haver margem para 

omissão. 

  Ele coloca em risco a existência do próprio Estado Soberano, como acontece, 

por exemplo, na Colômbia, ou de Ente Federativo, como vislumbramos no Município do Rio 

de Janeiro. 

  O crime organizado cresce assustadoramente, alastrando o medo e a 

insegurança entre os cidadãos. Por outro lado não se sabe como criar um corpo legislativo que 

permitindo eficiência ao sistema repressivo, atue como controlador do crime a níveis 

suportáveis e respeite os direitos e garantias dos indivíduos, assegurados nas constituições e 

Convenções de Direitos Humanos. Sendo assim, surge o seguinte problema, em que medida a 

atividade de inteligência poderá intervir no combate ao crime organizado transnacional? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

  Apresentar as linhas gerais a cerca da estrutura da comunidade de inteligência 

brasileira e das possibilidades de emprego dos órgãos de inteligência do Brasil no Combate ao 

Crime Organizado Transnacional. 

 

1.3 Objetivo Específico 

 

  Reconhecer os aspectos ou características do Crime Organizado Transnacional 

que podem ser neutralizados através da atividade de inteligência. 
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1.4 Justificativa de relevância do tema 

 

A atividade de Inteligência, como forma de melhor investigar e monitorar inimigos 

reais ou potenciais, já se encontra presente no seio da sociedade desde longa data. 

Com efeito, o homem ao se colocar de pé, caminhando como bípede, viu-se diante 

de situações novas, quando o fator diferencial para outros seres animais – a capacidade de 

pensar e raciocinar – passou a ditar os seus movimentos e, daí, voltou-se para a conquista de 

poder e supremacia em relação aos demais. Tal fato, além de gerar uma constante necessidade 

de defesa e preservação de territórios e bens conquistados, acarretou na preocupação em se 

antecipar ao eventual inimigo, buscando-se informações sobre seus planos, táticas e 

estratégias com o fito não só de melhor repelir os ataques, como de, até mesmo, impedir que 

ele ocorresse. 

Nasce, aí, a primeira noção de Inteligência, como forma de subsidiar a decisão 

final do detentor do poder. 

Inicialmente, operada de forma empírica, quase mesmo instintiva, socorremo-nos 

da Bíblia Sagrada para o resgate de alguns registros expressos daquilo que já se poderia 

entender como um embrião da Atividade. 

   Assim, encontramos, no Antigo Testamento, o que se pode considerar a 

primeira missão de Inteligência que se tem registro, quando o Senhor ordena, textualmente, a 

Moisés: 
“Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel; de 
cada tribo de seu país enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles” (v. 
Números 13, 2). 
 

   Note-se a utilização do verbo espiar e o cuidado para que o enviado seja um 

homem especial, um príncipe – principal. 

   Daí, Moisés, como bom servo do Senhor, escolheu os príncipes e os enviou às 

terras de Canaã, determinando, assim, o cumprimento daquilo que se pode considerar, 

segundo um breve exercício de hermenêutica, como sendo a primeira Ordem de Busca 

registrada da história. É célebre a frase dita por Moisés aos espiões escolhidos: 
"Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela 
habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa 
ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. 
Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não..." 

 
   Desta forma, de posse dos dados trazidos pelos espiões, que foram, 

evidentemente, trabalhados artesanalmente, gerou-se um valioso conhecimento que propiciou 

aos hebreus chegarem à terra prometida, sem encontrarem muitas surpresas. 
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   Com a evolução dos tempos, surgiram também os problemas urbanos. As 

cidades cresceram, surgiram metrópoles e megalópoles, o crime desenvolveu-se, diversificou-

se e sofisticou-se. Não havia mais espaço para uma Inteligência somente com vistas a 

empreitadas militares. Também as polícias sentiram a necessidade de se aparelhar com 

instrumentos que lhes proporcionasse êxito ou melhores condições no combate aos 

criminosos, antecipando-se mesmo as suas ações e até buscando-os onde quer que estivessem 

homiziados. 

   Aí, começam as noções de uma Inteligência Policial. Foi assim, por exemplo, 

com os famosos Intocáveis, dos Estados Unidos, no combate aos gangsters, e com a Squadra 

Mobile, da Itália, no combate à Máfia. Verdadeiras forças-tarefas no combate às organizações 

criminosas nacionais e transnacionais. 

   Mas, o que é realmente a Atividade de Inteligência? Em apertada síntese, 

poderíamos dizer que é uma atividade perene que busca coletar dados que, uma vez 

trabalhados corretamente, redundem em conhecimentos, aptos a subsidiarem uma decisão 

final. Note-se que a Inteligência, desde suas origens, nunca teve por escopo a tomada de 

decisão e sim o melhor assessoramento para o decisor. 

  O Brasil está se tornando, de forma cada vez mais acelerada, cenário da 

atuação do crime organizado, seja em qual área for. Não se pode olvidar, contudo, que esse 

fato é parte de um fenômeno internacional, que alcança todo o mundo. Os governos das 

nações em todo o mundo, especialistas que estudam essa importante questão e toda a 

sociedade, enfim, devem debruçar-se sobre todos os aspectos do problema, analisando as suas 

interações e formas de alcance, buscando identificar todos os elementos que venham a 

contribuir para seu melhor entendimento. É preciso que todos os fatos sejam analisados sob o 

prisma socioeconômico, averiguando também os aspectos regional, nacional e internacional. 

 

1.5 Metodologia 

 

  Optou-se pelo modelo qualitativo de pesquisa diante do objetivo traçado para 

este trabalho. 

  O método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo à medida que não 

emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema. Não 

pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. 
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  Há autores que não distinguem com clareza métodos quantitativos e 

qualitativos, por entenderem que a pesquisa quantitativa é também, de certo modo, 

qualitativa. 

  Segundo W. Goode e P. K. Hatt (1973: 398): 
a pesquisa moderna deve rejeitar como uma falsa dicotomia a separação entre estudos 
‘qualitativos’ e ‘quantitativos’, ou entre ponto de vista ‘estatístico’ e ‘não estatístico’. 
Além disso, não importa quão precisos sejam as medidas, o que é medido continua a 
ser uma quantidade. 
 

  No entanto, podemos reconhecer que a forma como se pretende analisar um 

problema, ou, por assim dizer, o enfoque adotado é que, de fato, exige uma metodologia 

qualitativa ou quantitativa. 

  A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do 

investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de 

um fenômeno social. Tanto assim é que existem problemas que podem ser investigados por 

meio de metodologia quantitativa, e há outros que exigem diferentes enfoques e, 

conseqüentemente, uma metodologia de conotação qualitativa. 

  O aspecto qualitativo de uma investigação pode estar presente até mesmo nas 

informações colhidas por estudos essencialmente quantitativos, não obstante perderem seu 

caráter qualitativo quando são transformadas em dados quantificáveis, na tentativa de se 

assegurar a exatidão no plano dos resultados. 

  O método qualitativo difere-se do método quantitativo não só por não 

empregar instrumentos estatísticos, mas bem assim pela forma de coleta e análise dos dados. 

  O método qualitativo preocupa-se em analisar e interpretar aspectos com mais 

profundidade, onde descreve a complexidade do comportamento humano, fornecendo, desta 

forma, uma análise mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamento etc. 

  Para Eisman et al. (1998, p. 228) “a investigação qualitativa supõe adoção de 

determinadas concepções filosóficas e científicas e fórmulas específicas de coleta e análise 

dos dados. O que origina uma nova linguagem metodológica”. 

  No tocante as suas características, Richardson (1999, p. 90) afirma que a 

pesquisa qualitativa “pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada 

dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da 

produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos”. 

  Importante ressaltar, ao finalizar este ponto, que, como é consabido, a 

finalidade da pesquisa científica não é apenas a de fazer um relatório ou descrição dos dados 
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pesquisados empiricamente, mas relatar o desenvolvimento de um caráter interpretativo no 

que pertine aos dados obtidos. 

  Na elaboração da pesquisa foram utilizados os métodos dedutivo, indutivo e 

comparativo, nos seguintes aspectos: 

a) durante o exame dos textos doutrinários foi utilizado o método dedutivo, 

pelo qual se procurou alcançar um denominador comum entre os autores; 

b) a partir do método indutivo, foram também analisados diversos artigos 

especializados de inteligência chegando-se a um consenso abrangente sobre 

o setor com base em casos específicos; 

c) o método comparativo auxiliou no exame das relações entre o sistema 

empregado no Brasil e em outros países.. 

  Os métodos também utilizados no presente trabalho são o monográfico e o 

bibliográfico. 

  O método monográfico foi criado por Lê Play, “que o empregou ao estudar 

famílias operárias na Europa”. Este método tem por escopo o estudo de determinadas 

profissões, indivíduos, instituições, condições, comunidades, a fim de se obter generalizações. 

Tal método consiste partindo-se do princípio de que qualquer caso que se estude com 

profundidade, pode ser considerado representativo de muitos outros ou até de todos os casos 

semelhantes. 

  A questão é que a investigação deve examinar o tema escolhido, observando 

todos os fatores que o influenciaram, analisando-o em todos os seus aspectos. 

  Importa salientar, por oportuno, que a metodologia qualitativa tradicionalmente 

se identifica com o estudo de caso ou método monográfico. 

  No que tange ao método bibliográfico, vê-se que a coleta de dados e 

informações advirão de leitura de textos nos quais servirão de suporte ao desenvolvimento do 

tema proposto no presente trabalho. A pesquisa bibliográfica será desenvolvida nas áreas de 

conhecimento de inteligência, pelo levantamento e análise de regulamentação existente no 

Brasil. 
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1.6 Cronograma 

 

 

ATIVIDADES 

 

PERÍODO 2007 

  
MAR 

 
ABR 

 
MAI JUN JUL 

Escolha e delimitação do 
Tema 

     

Pesquisa Bibliográfica 
 

     

Leitura e elaboração da 
Fundamentação Teórica 

     

Elaboração do Projeto 
 

     

Entrega do Projeto de 
Pesquisa 

     

Apresentação do Projeto de 
Pesquisa 

     

Aplicação do instrumento de 
coleta de dados 

     

Pesquisa Bibliográfica 
Complementar 

     

Complementação e 
enriquecimento da 
Fundamentação Teórica 

     

Análise e tratamento dos 
dados Coletados 

     

Elaboração da Conclusão 
utilizando dados coletados, e 
Referências Bibliográficas 

     

Elaboração do Trabalho 
Final 

     

Entrega do Trabalho Final 
 

     

Apresentação do Trabalho 
Final 
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2 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DO CRIME ORGANIZADO 

 

 

  As primeiras organizações criminosas conhecidas surgiram em 1644, na China 

e ficaram conhecidas por “Tríades Chinesas”, oriundas de movimentos populares que tinham 

por objeto inicial, a expulsão dos invasores do Império Ming e, mais tarde, passaram a 

explorar (fabricar e comercializar) a heroína. 

   No século seguinte, no Japão feudal, surge a organização criminosa “Yakuza”, 

com o objetivo de explorar atividades ilícitas (v.g.: cassinos, prostíbulos e turismo 

pornográfico, tráfico de mulheres, drogas, armas e lavagem de dinheiro) e legalizadas (v.g.: 

casas noturnas, teatros, cinemas e eventos esportivos). 

   “Na Itália, conforme ensinamentos de Silvia Reiko Kawamoto”, o crime 

organizado, já chamado de “Máfia”, teria se estruturado através das “famiglias”, que se 

pautavam pela manutenção da honra, fidelidade, amizade e respeito aos vínculos sanguíneos, 

nas relações internas entre seus membros, delimitando territórios de ação, dividindo, assim, a 

Itália entre elas. 

   No País mais poderoso da atualidade, o crime organizado surgiu na década de 

20, por ocasião da instituição da “Lei Seca”. Esta informação é controvertida, eis que muitos 

dão conta do marco da presença da “Máfia” nos Estados Unidos da América por volta de 

1890, em New Orleans, através de uma guerra travada entre duas famílias, os Matrangas e os 

Provenzanos. 

   A organização criminosa Vor v zakone iniciou suas atividades na Rússia, no 

final do século XIX, porém, sofreu forte repressão durante a Revolução Russa e somente 

retomou as atividades com a morte de Stalin, ocorrida em 1953. 

   No Brasil, já no início do século XX, surge o “Jogo do Bicho” como primeiro 

modelo de atividade criminosa organizada. Recentemente, as organizações criminosas mais 

conhecidas são o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e o Primeiro Comando da Capital em 

São Paulo, que se destacam pelo uso da violência. Outras organizações, que não fazem uso de 

ações violentas, porém, desviam milhares de recursos públicos e sonegam tributos, também 

constituem um verdadeiro câncer da Nação Brasileira (do que são exemplos, as máfias 

envolvendo servidores públicos e particulares contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o 

mensalão para membros do Legislativo, as vendas de sentenças judiciais, o superfaturamento 

de obras públicas, etc.). 
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  Estudando a História da humanidade, verifica-se dentro do contexto de 

desenvolvimento de cada época, que o crime organizado não é fruto gerado nos dias de hoje. 

Em clima de medo, o povo brasileiro assiste, cada vez mais estarrecido, o crime organizado 

agir com crescente audácia, desafiando e enfrentando ostensivamente as Forças Policiais.  

  Recentemente, até mesmo atentados com bombas e granadas tendo como alvos 

Órgãos Policiais, foram perpetrados por integrantes de organizações criminosas, visando a 

intimidá-los para que não cumpram suas obrigações de proporcionar segurança à população. 

   Cumpre examinar, preliminarmente, a complexidade existente quanto à origem 

das organizações criminosas, face às diferenças circunstanciais apresentadas por cada país. 

Eduardo Araújo da Silva (2003, p. 20): 
  [...] No Reino Unido e na Espanha, por exemplo, a existência de uma 
regulamentação sobre o consumo de drogas, o jogo e a prostituição faz com que os 
grupos organizados sejam de caráter distinto dos existentes no Japão, onde as 
organizações que se dedicam ao controle do vício e da extorsão têm uma grande 
proeminência. Em muitos países do Terceiro Mundo, além da exploração da droga, o 
crime organizado se dedica à corrupção de funcionários públicos e políticos. 
 

   Algumas organizações, como as Máfias italianas, a Yakuza japonesa e as 

Tríades chinesas apresentam traços comuns, uma vez que surgiram no início do século XVI 

como uma maneira de defesa contra os abusos cometidos por aqueles que detinham o poder. 

   No Brasil a associação criminosa derivou do movimento conhecido como 

cangaço, cuja atuação deu-se no sertão do Nordeste, durante os séculos XIX e XX (1897 -

1938). “Os cangaceiros passaram a atuar dedicando-se a saquear fazendas, pequenas cidades, 

extorquindo dinheiro mediante ameaças e contavam com a colaboração de pessoas 

importantes que lhes forneciam armas e munições.” (Ibid. 2003, p. 20). 

   Para entender a situação e identificar a origem dessa real falta de vontade 

política, há necessidade de voltar-se a um passado não muito distante – final da década de 60 

e grande parte da década de 70 – de triste memória para todos os homens de bem deste País, 

quando a prática de atentados a bomba, assaltos a bancos, assassinatos, seqüestros de 

autoridades e de aviões comerciais era prática comum em quase todas as organizações que, 

naquele período, tentavam implantar o comunismo em nosso País. Muitos daqueles terroristas 

foram presos. Na prisão, repassaram para seus companheiros de celas, criminosos de toda 

ordem, os procedimentos e técnicas que haviam aprendido em cursos de guerrilha urbana e 

rural, realizados principalmente em Cuba e na China. Aqueles criminosos fizeram escola e 

hoje temos o crime organizado empregando aqueles ensinamentos. 

   Cumpre assinalar que nas décadas de 70 e 80 organizações criminosas 

surgiram nas penitenciárias da cidade do Rio de Janeiro, como a “Falange Vermelha” formada 
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por quadrilhas especializadas em roubos a bancos e o “Comando Vermelho” comandado por 

líderes do tráfico de entorpecentes. “Em meados da década de 90 surgiu à organização 

criminosa denominada PCC –Primeiro Comando da Capital.” (SILVA, op.cit., p. 26). 

   O PCC patrocina rebeliões e resgates de presos, rouba bancos e carros de 

transporte de valores, pratica extorsão mediante seqüestro e tráfico de entorpecentes, possui 

conexões internacionais e assassinam membros de facções rivais, tanto dentro como fora dos 

presídios. 

   Ademais, dois grandes fatores contribuíram para o surgimento e 

desenvolvimento do crime organizado: a abertura da economia brasileira e a globalização. 

Estes fatores facilitaram o contrabando de armas, drogas, produtos piratas e, principalmente, a 

movimentação de recursos financeiros. 

 

2.1 Conceito de Crime Organizado 

 

  A construção do conceito do que é crime organizado não é fácil. Inexiste no 

Brasil uma definição legal que dê limites precisos ao termo. 

  Não existe um consenso sobre a conceituação de crime organizado; surge aí, já, 

a primeira dificuldade no trato da questão. A Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, dispõe sobre 

a “a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por 

organizações criminosas”. Porém, não estabelece o que seja crime organizado; daí, 

juridicamente falando, não determina do que se trata. O artigo 1° da Lei, em sua redação 

original, mencionava “crime resultante de ações de quadrilha ou bando”, surgindo daí o 

entendimento errôneo de crime organizado como crimes que resultam de ações cometidas por 

quadrilha ou bando. 

   Com a nova redação dada pela Lei n° 10.217, de 11 de abril de 2001, o artigo 

1° da Lei 9.034, passou a definir e regular os “meios de prova e procedimentos investigatórios 

que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou 

organizações ou associações criminosas de qualquer tipo.” (DJi, on-line). Com essa redação, 

ficou determinado o alcance da lei sobre os ilícitos decorrentes de: (a) quadrilha ou bando; (b) 

organização criminosa; e, (c) associação criminosa. 

   Embora criticada por alguns, a ausência de conceituação também tem seus 

defensores que acreditam, desta forma, não estabelecer limitação para a abrangência que a lei 

pode estabelecer, nem tornar por demais elástica a conceituação. 
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   Cabe, então, averiguar as definições oferecidas por inúmeros estudiosos do 

assunto. Manoel López Rey (apud JESUS), conceitua a organização criminosa denominada 

norte-americana-italiana, como uma organização bastante rígida, uma certa continuidade 

‘dinástica’, pelo afã de respeitabilidade de seus dirigentes, severa disciplina interna, lutas 

internas pelo poder, métodos poucos piedosos de castigo, extensa utilização da corrupção 

política e policial, ocupação tanto em atividades lícitas como ilícitas, simpatia de alguns 

setores eleitorais, distribuição geográfica por zonas, enormes lucros e outras características. 

   Segundo Winfried Hassemer (1993), a criminalidade organizada não é apenas 

uma organização bem feita, não é somente uma organização internacional, mas é, em última 

análise, a corrupção da legislatura, da Magistratura, do Ministério Público, da polícia, ou seja, 

a paralisação estatal no combate à criminalidade. [...] é uma criminalidade difusa que se 

caracteriza pela ausência de vítimas individuais, pela pouca visibilidade dos danos causados 

bem como por um novo modus operandi (profissionalidade, divisão de tarefas, participação de 

‘gente insuspeita’, métodos sofisticados etc.). Ainda mais preocupante, para muitos, é fruto de 

uma escolha individual e integra certas culturas. 

   Para Alberto Silva Franco (1994, p. 34), o crime organizado “possui uma 

textura diversa: tem caráter transnacional na medida em que não respeita as fronteiras de cada 

país e apresenta características assemelhadas em várias nações”. Detém, também, um grande 

poder baseado em uma estratégia global e em uma estrutura organizativa capaz de utilizar as 

fraquezas estruturais do sistema penal. Além disso, provoca danosidade social de alto vulto; 

tem grande força de expansão, compreendendo uma gama de condutas inflacionais sem 

vítimas ou com vítimas difusas; dispõe de meios instrumentais de moderna tecnologia; 

apresenta um intrincado esquema de conexões com outros grupos delinqüências e uma rede 

subterrânea de ligações com os quadros oficiais da vida social, econômica e política da 

comunidade; origina atos de extrema violência; exibe um poder de corrupção de difícil 

visibilidade; urde mil disfarces e simulações e, em resumo, é capaz de inerciar ou fragilizar os 

poderes do próprio Estado (apud ZAQUE, 2005). 

   Diante das opiniões citadas, é possível afirmar que a definição de crime 

organizado pode variar de acordo com o ponto de vista daquele que o estuda. São mantidas, 

contudo, as principais características e a identidade quanto aos aspectos criminológicos dessas 

organizações. 

   Luiz Flávio Gomes (1997), o mais destacado brasileiro no estudo da questão, 

em minuciosa definição, sugere que entenda-se por crime organizado, aquele que abrange a 

quadrilha ou bando, associações criminosas e todos os ilícitos delas decorrentes, reunindo ao 
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menos três das seguintes características: previsão de acumulação de riqueza indevida; 

hierarquia estrutural, planejamento empresarial; uso de meios tecnológicos sofisticados; 

recrutamento de pessoas; divisão funcional das atividades; conexão estrutural ou funcional 

com o poder público ou com agentes do poder público; ampla oferta de prestações sociais; 

divisão territorial das atividades ilícitas; alto poder de intimidação; real capacidade para a 

fraude difusa; conexão local, regional, nacional ou internacional com outras organizações 

criminosas. 

   O crime organizado é uma forma de atividade que obedece fielmente às leis de 

mercado, funcionando nos moldes empresariais, explora o crime na busca do lucro como se 

fosse uma atividade lícita, comercializando o que é proibido. É o comércio de produtos que 

geram lucros exorbitantes, enriquecendo as organizações. 

  Verifica-se uma criminalidade cada vez mais organizada, especializando no 

planejamento e profissionalismo de seus integrantes. Mais rica, violenta, ameaçadora e com 

estrutura empresarial. 

   Na criminalidade organizada tudo é muito diferente quanto à ocorrência do fato 

delituoso. A polícia sequer é comunicada da ocorrência do fato, e quando é, depara com um 

sujeito ativo, que age via empresa criminosa estruturalmente edificada, encontrando-se no 

topo da pirâmide os todo-poderosos mandantes que dificilmente serão alcançados pela 

repressão, simplesmente porque são desconhecidos. 

   A atuação do crime organizado expande-se na esfera interna graças à redução 

das distâncias e na esfera externa, seja pelos meios de transportes, seja pelos meios de 

comunicação e fazendo uso do que há de mais moderno e sofisticado em termos de 

tecnologia. A expansão geográfica passou a ser um dos objetivos principais. As organizações 

criminosas vêm ganhando caráter de multinacionais do crime, estendendo-se por todo o 

mundo e aprofundando o processo de cooperação entre as organizações ilícitas, de modo a 

maximizar os lucros. 

   Essas organizações cada vez mais buscam infiltrar na estrutura do poder 

estatal, deixando a simples corrupção num segundo plano e tentando colocar seus homens na 

estrutura do Estado, de modo a influenciar nas decisões políticas administrativas e, assim, 

ampliar suas possibilidades de lucro e ao mesmo tempo reduzir a repressão de suas atividades. 
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2.2 Características do Crime Organizado 

 

  A dificuldade de construção do conceito de crime organizado faz com que os 

aspectos econômicos e institucionais desses grupos sejam considerados de grande 

importância. É de fundamental importância, portanto, identificar as características que 

permitem classificar determinado grupo de indivíduos envolvidos em ações delituosas como 

uma organização criminosa. Dentre elas, podem ser citados o modus operandi, as estruturas 

de sustentação e ramificações do grupo, as divisões de funções e o tempo de existência, diz 

Adriano Oliveira (2004). 

   Diante da ausência da clara definição do que seja “crime organizado” ou 

“organização criminosa”, a doutrina atribui especial menção às características principais 

dessas associações, especialmente por causa de sua influência no campo da investigação 

criminal, segundo Lemos Júnior (2005): 

• a estrutura hierárquico-piramidal, sempre com pelo menos três níveis, onde 

existem um chefe, um subchefe ou conselheiro, gerentes, “aviões” e o 

responsável pela lavagem de dinheiro; 

• a divisão de tarefas entre os membros da organização, decorrente da 

diversificação de atividades; 

• a restrição no ingresso de seus membros, onde, para melhor controle e atuação, 

apenas pessoas de absoluta confiança podem integrar uma organização 

criminosa; 

• o envolvimento de agentes públicos; 

• a busca constante de mais dinheiro e poder;  

• o emprego da lavagem do dinheiro criminoso. 

   As características do crime organizado são constituídas por aspectos que lhe 

permitem atuar com grande mobilidade, alto poder de ação e intimidação, além de lograr 

resultados impressionantes em termos financeiros. Mingardi (apud OLIVEIRA, 2004) 

relaciona quinze dessas características: 

• práticas de atividades ilícitas; 

• atividade clandestina; 

• hierarquia organizacional; 
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• previsão de lucros; 

• divisão do trabalho; 

• uso da violência; 

• simbiose com o Estado; 

• mercadorias ilícitas; 

• planejamento empresarial; 

• uso da intimidação;  

• venda de serviços ilícitos; 

• relações clientelistas; 

• presença da lei do silêncio; 

• monopólio da violência; 

• controle territorial. 

   Esta nova modalidade criminosa, organizada, possui algumas características 

marcantes, aspectos tais que lhe proporcionam grande mobilidade, alto poder de ação e 

intimidação, bem como resultados espantosos em termos financeiros. 

 

2.2.1 Acumulação de Poder Econômico 

 

   Em primeiro plano, atente-se à questão da acumulação de poder econômico dos 

integrantes das organizações criminosas, já que estas atuam no vácuo de alguma proibição 

estatal, o que lhes possibilita auferir extraordinários lucros. “As Máfias italianas são 

consideradas verdadeiras potências financeiras do mundo: o volume anual de seus negócios 

alcança US$50 bilhões e estima-se que seu patrimônio seja superior a US$100 milhões.” 

(Silva, 2003, p. 28). 

 

2.2.2 Pouca Visibilidade dos Danos 

 

   Necessário salientar que o prejuízo financeiro causado por tais organizações 

criminosas é altíssimo, ressaltando-se, por oportuno, que não obstante serem elevados os 

danos, estes não são visualizados em um primeiro momento, ou seja, apesar de enormes os 

danos, permanecem invisíveis por considerável período. 
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   Isto em face de que a atuação criminosa ocorre em áreas específicas, contando 

com alto grau de operacionalidade e cobertura necessária para “maquiar” a atividade 

criminosa e, quando é descoberta, o prejuízo já se faz monstruoso e a reparação se torna quase 

sempre impossível. 

   Exemplos da dificuldade de visualizar os danos causados são os casos de 

organizações voltadas à sonegação fiscal, de organizações voltadas a lesar a previdência 

social, onde se desvia muito dinheiro, sem que ninguém perceba, e quando se descobre o 

prejuízo é enorme. E, diga-se, prejuízo não somente financeiro, mas também decorrente do 

desgaste institucional, da desconfiança e descrédito da sociedade nos órgãos estatais, que 

deveriam combater tais crimes. 

 

2.2.3 Alto Poder de Corrupção 

 

   Por último, o alto poder de corrupção configura-se como fator relevante no 

incentivo ao crime organizado, uma vez que é direcionado a várias autoridades das três 

esferas estatais, na medida em que são compostas pelas instâncias formais de controle do 

Direito (Polícia Judiciária, Ministério Público e Poder Judiciário), pelas altas esferas do Poder 

Executivo, além de integrantes do Poder Legislativo. Assim, a participação de agentes estatais 

cria uma sensação de segurança nos criminosos, na medida em que contribui para a 

continuidade das ações delituosas e para o agravamento do problema da impunibilidade. 

 

2.2.4 Alto Poder de Intimidação 

 

   O alto poder de intimidação também é um fator considerável, já que a lei do 

silêncio imposta aos membros do crime organizado, assim como às pessoas estranhas à 

organização é mantida devido ao emprego de meios cruéis de violência. 

   Assim sendo, os membros de tais facções podem atuar na clandestinidade, a 

fim de evitar a responsabilização penal. 

 

2.2.5 Mutação Constante 

 

   Diante das várias dificuldades que se enfrentam ao lidar com organizações 

criminosas, são necessários vários meses de investigação para que se consiga mapear e 
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levantar as ações destes grupos, o que implica em alto custo de investigação, verba de que o 

Estado não dispõe. 

   Com efeito, outra grande dificuldade se afigura ao constatar que as 

organizações criminosas possuem uma característica mutante, ou seja, trabalham utilizando-se 

de empresas de “fachada”, de pessoas de frente “laranjas”, de contas bancárias específicas. De 

tempos em tempos, altera toda sua estrutura administrativa, mudando as empresas, removendo 

as pessoas para outros postos em outros lugares e criando outras contas bancárias. 

   Assim, uma investigação que caminhava há alguns meses e já tinha um custo 

considerável para o Estado, de hora para outra toma-se prejudicada em face da alteração do 

modus operandi da organização, fato que muito contribui para dificultar o fiel levantamento 

da estrutura criminosa. 

 

2.2.6 Criminalidade Difusa 

 

   A criminalidade difusa caracteriza-se pela ausência de vítimas individuais, ou 

seja, é aquela indivisível, em que as vítimas são pessoas indeterminadas e indetermináveis, 

ligadas entre si por circunstâncias de fato. 

   Esse aspecto é muito importante em razão de que, em não havendo vítimas 

diretas, os prejuízos não são visíveis imediatamente e sequer a médio prazo. Assim, quando se 

descobre à ocorrência criminosa o dano é imenso e quase sempre irreparável, até porque ao 

Poder Público somente resta à busca do valor apropriado pela organização, tarefa esta muito 

lenta, difícil e de pálidos resultados. 

   Certo é que a criminalidade organizada vem atuando em áreas nas quais o 

controle estatal é precário, como no sistema de Previdência Social, onde já foram detectadas 

várias fraudes (ações que contaram com a participação de agentes estatais), com relevantes 

prejuízos à coletividade (vítimas difusas) e com índice mínimo de recuperação do produto 

desviado. 

 

2.2.7 Conexões Locais e Internacionais 

 

   Outro fator consiste nas conexões locais e internacionais. Como exemplos, a 

máfia japonesa, além de comercializar entorpecentes, passou a atuar no mercado de ações e na 

exploração de atividades ligadas à pornografia. A Máfia russa explora o tráfico de 

componentes nucleares, além de armas, entorpecentes e mulheres. A Máfia Colombiana 
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expandiu seus negócios de comércio de cocaína para o cultivo do ópio e a comercialização da 

heroína. 

   Os grupos brasileiros também diversificaram suas atividades, as quais 

constituem em roubo a bancos, extorsão mediante seqüestro, resgate de presos e tráfico de 

armas e entorpecentes, com conotações internacionais. 

 

2.3 Como Atua o Crime Organizado 

 

  A associação criminosa tem a obtenção de lucros cada vez mais fáceis e 

maiores como um dos objetivos básicos de sua existência. A elevadíssima lucratividade do 

crime organizado funciona como um combustível poderoso no desenvolvimento das 

atividades criminosas desse setor que, além disso, depende da interação com o Estado 

clientelista e patrimonial para existir e continuar ampliando seu campo de ação. 

   A infiltração das organizações criminosas na máquina estatal compromete a 

finalidade do Estado que é servir à sociedade, promovendo o bem comum. Além disso, 

incentiva a utilização de práticas ilícitas que violam o princípio do interesse público. Os 

custos políticos e sociais do crime organizado são, portanto, terríveis para qualquer país e, em 

especial, para aqueles em desenvolvimento, por serem mais vulneráveis ao poderio 

econômico e financeiro das organizações criminosas, sejam elas locais ou transnacionais. A 

prática habitual e profunda da corrupção e a conseqüente penetração do crime organizado no 

processo político esmagam as chances de elaboração de novas leis necessárias ao 

desenvolvimento das bases para uma economia de mercado livre e democrática. 

   As atividades do crime organizado vão desde o tráfico de drogas, a fraudes 

fiscais, lavagem de dinheiro e a interferência em licitações públicas, dentre tantas outras 

esferas de ação. No entanto, diferente de outros tempos onde os delinqüentes eram facilmente 

identificados, os criminosos de hoje são mais nocivos à sociedade e estão protegidos por uma 

aura de insuspeição. Os agentes recrutados pela organização são pessoas que, em geral, 

possuem boa imagem diante de sua comunidade e que utilizam “empresas de fachada” (de 

negócios legais), para a operação do esquema de lavagem do dinheiro proveniente do crime. 

   É comum, também, a prática do uso do “laranja” que atua diretamente na ação 

delituosa e assume a responsabilidade, quando preciso, perante a Justiça, enquanto o 

verdadeiro criminoso e sua atividade permanecem intocados. 

   No Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime 

Organizado, de 8 de setembro de 2000, consta a divisão das organizações criminosas em 
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cinco diferentes grupos pela sua forma de atuação, segundo o entendimento de Donald Lavey 

(apud MAIA, 1997): 

• o primeiro grupo, composto por “hierarquias estruturadas, regras internas de 

disciplina, códigos de ética e diversidade de negócios legais e ilegais”, quase 

em equilíbrio e com expressiva infiltração em empresas e negócios legítimos. 

Esse grupo tem atuação intensa em nível internacional e vem reduzindo a 

violência com incremento da corrupção. A máfia é um exemplo típico dessas 

organizações; 

• o segundo grupo é caracterizado pela profissionalidade; seus integrantes se 

especializam em uma ou duas atividade ilegais, dentro de determinado país, 

por exemplo: receptação, contrabando de armas, assaltos a bancos, dentre 

outros; 

• o terceiro grupo caracteriza-se pela presença das chamadas quadrilhas de 

“colarinho branco”, onde são utilizadas empresas de fachada, especialmente 

“instituições financeiras, autorizadas ou não pelo governo, para cometerem 

crimes contra o sistema financeiro”, contra a economia popular, contra 

consumidores e contra o meio-ambiente, por exemplo; 

• o quarto grupo é caracterizado pela presença da criminalidade do Estado. As 

associações criminosas se inserem no aparelho do Estado para conseguir 

facilidade na prática de ações delituosas como, por exemplo, “grupo de fiscais 

corruptos ou crimes praticados em consonância com a legislação 

eventualmente injusta”; 

• o quinto grupo atua em atividades terroristas, seja elas de caráter “criminoso, 

ideológico, nacionalista, patrocinado pelo Estado, revolucionário ou religioso”. 

   Giovanni Quaglia (2003), engenheiro italiano, responsável pelo Escritório das 

Nações Unidas contra Drogas e Crime no Brasil (UNODC) e Cone Sul, em entrevista 

concedida ao Folha On-line, defendeu que as organizações criminosas funcionam como uma 

holding, onde o segmento mais lucrativo, o tráfico de drogas (em especial a cocaína, heroína e 

as sintéticas, como o ecstasy e as anfetaminas) é um negócio que gira algo em torno de US$ 1 

trilhão por ano. O segundo segmento mais lucrativo é o tráfico de armas. Os seguintes são: o 

tráfico de seres humanos para a prostituição, o comércio de órgãos, o trabalho escravo. Além 
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desses, há ainda outros campos de atuação, como a corrupção e a lavagem de dinheiro 

(MICHAEL, 2003). 

   O Brasil, por sua localização, era uma rota entre os produtores e os países 

europeus, destino final dos produtos do tráfico. Isso, contudo, já mudou, pois o consumo vem 

aumentando muito. Segundo dados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas – CEBRIDE, no período de 1987 a 1997, houve um aumento elevadíssimo do 

consumo de drogas entre os estudantes de ensino médio e fundamental: o consumo de 

anfetaminas subiu 150% a mais, a maconha teve um incremento de 325% e a cocaína, o 

assombrante índice de 700% (QUAGLIA apud MICHAEL, 2003). 

   Outros campos de atuação das associações criminosas são: furto e roubo de 

veículos, roubo de cargas; o jogo do bicho, falsificação de medicamentos, contrabando, 

fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, corrupção, sonegação fiscal e crimes contra a ordem 

econômica, roubo a bancos, seqüestros, grupos de extermínio. De fato, a enorme riqueza 

gerada pelas organizações criminosas internacionais estimula a prática da corrupção, a 

lavagem de dinheiro e alimenta a escalada da violência, seja pela simples intimidação até atos 

de terrorismo. O montante dos benefícios auferidos justifica a prática de qualquer ato ilícito e 

faz com que o respeito aos direitos humanos venha a ter pouca ou nenhuma importância. 

   Segundo informações prestadas por Giovanni Quaglia (2003), representante da 

ONU, a Keite Camacho (2005), repórter da Agência Brasil, em setembro de 2004, o crime 

organizado já movimentava, à época, cerca de US$ 2 trilhões por ano, sendo que US$ 1,4 

trilhão desse montante circulam no sistema financeiro. Esses números representam entre 2% e 

5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Complementando, Giovanni Quaglia (apud 

CAMACHO, 2004) informou que: 
  É difícil chegar a dados muito confiáveis em relação ao crime organizado 
mas, entre os ‘experts’, este é o consenso. A maioria dos valores circula no sistema 
financeiro e a corrupção é o crime que mais movimenta a lavagem de dinheiro. Dos 
US$ 2 trilhões, US$ 1 trilhão são da corrupção, de US$ 300 a US$ 400 bilhões são das 
drogas e também entre US$ 300 e US$ 400 bilhões são do tráfico de armas. O restante 
equivale a tráfico de seres humanos, contrabando e roubo de carga. 
 

   É importante salientar que a máquina estatal brasileira, pela prática de 

loteamento dos cargos entre os partidos políticos, se transformou em presa fácil do sistema 

das associações criminosas. As atividades de corrupção têm grande poder de convencimento e 

são perfeitamente capazes de transformar o Estado em instrumento a serviço dos interesses do 

crime organizado. A prática da corrupção instalou um círculo vicioso: o político nomeia seus 

aliados que, por sua vez, assumem o compromisso de financiamento das campanhas eleitorais, 

cada vez mais caras, em troca de superfaturamento, contratos públicos e outras artimanhas 
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administrativas. Aproveitando esse espaço, o crime organizado, em busca de benefício 

próprio, passou a financiar as campanhas eleitorais e, com isso, seus financiados, pela 

chantagem com os governos, nomeiam os seus “capitães” para a máquina pública garantindo-

lhes benesses e impunidade. Desta forma, “o modelo de gestão pública no Brasil presta um 

saliente serviço ao crime organizado”, afirma a Juíza Denise Frossard. 

 

2.4 O Crime Organizado no Contexto Internacional 

 

   O crime organizado internacional vem sendo comparado a um câncer que se 

espalha pelo mundo. Estudos científicos, estatísticos e observações, são unânimes quanto ao 

franco crescimento do crime organizado no contexto internacional. 

   Organizações criminosas, fortemente institucionalizadas, consolidadas 

geograficamente e de existência permanente, pactuam entre si objetivando a formação de uma 

organização criminosa a abranger todo o planeta. Neste sentido, Luiz Flavio Gomes e Raul 

Cervini (1997, p. 76) afirmam que: 
  [...] talvez seja a internacionalização (globalização) a marca mais saliente do 
crime organizado, nas duas últimas décadas. Já não é mais correto apontar a conexão 
norte-americana-italiana (Máfia siciliana e Cosa Nostra) como uma singular 
manifestação dessa modalidade criminosa. Inúmeras são as organizações criminais já 
mundialmente conhecidas. Podemos citar, dentre tantas outras ainda não tão 
destacadas, a camorra italiana, a sacra corona pugliesa, a boryokudan e a yakuza 
japonesas, as tríades chinesas, os jovens turcos de Cingapura, os novos bandos no 
Leste Europeu, o PCC – Primeiro Comando da Capital entre nós e outras. 
 

   As organizações criminosas beneficiam-se da globalização da economia, do 

livre comércio, do desenvolvimento das telecomunicações, do sistema financeiro 

internacional, etc. Alguns já chegaram a formar um verdadeiro “antiestado”, isto é, um 

“estado” dentro do Estado, com uma economia incrível, até porque existe muita facilidade na 

“lavagem do dinheiro” sujo. 

   Alguns exemplos representam à nova face do crime organizado. A droga 

êxtase, fabricada principalmente na Holanda, é traficada para os Estados Unidos por grupos 

de crime organizado de Israel, dentre outros. Um vírus de computador projetado e enviado nas 

Filipinas fez com que os computadores de muitas agências governamentais dos Estados 

Unidos fossem desligados, alguns por até uma semana. Importante banco norte-americano 

descobriu que estava sendo utilizado pelo crime organizado da Rússia para lavagem de 

dinheiro. Há relatos de que grupos criminosos colombianos verificam por computador as 

contas bancárias de motoristas parados em bloqueios nas estradas para selecionar vítimas 

ricas para seqüestro. 
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   A extensão dessas atividades ilegais aumentou enormemente devido à 

globalização. E os envolvidos não têm nenhum respeito, nem lealdade, pelas nações, 

fronteiras ou soberania. Certos tipos de crimes internacionais (terrorismo, tráfico de pessoas, 

tráfico de drogas e contrabando) envolvem violência séria e danos físicos. Outras formas 

(fraude, extorsão, lavagem de dinheiro, suborno, espionagem econômica, roubo de 

propriedade) não exigem armas para causar danos importantes. Além disso, a difusão da 

tecnologia da informação criou novas categorias de cíbercrime. 

   Os Estados Unidos, como nação livre e maior economia do mundo, possuem 

imenso interesse no estabelecimento de consenso internacional para ações contra o crime 

globalizado. À medida que emergem novos riscos, necessitamos ser dinâmicos e flexíveis em 

nossa abordagem. Somente podemos ter sucesso através de ações unidas, prolongadas e 

determinadas. 

   Dados da ONU (Organização das Nações Unidas) mostram que o poder 

econômico das máfias pode chegar à quantia de 500 bilhões de dólares por ano. 

 

2.5 O Crime Organizado no Brasil 

 

   Seguindo o posicionamento do ilustre Dr. Luiz Flávio Gomes (1997, p. 78), 

comungamos com o raciocínio de que o Brasil ainda não seria matriz de nenhuma 

organização criminosa em nível internacional, o que não implica na prematura conclusão de 

que o crime organizado não esteja presente em território nacional. Está presente e com força 

assustadora. 

   O Brasil é hoje um refúgio ideal para mafiosos “alienígenas” de alto nível, vez 

que o país conta com uma estrutura precária de investigação internacional, bem como de 

acompanhamento interno de pessoas e de movimentação financeira suspeita. Tal fato atrai o 

criminoso estrangeiro que, ao vir para o país, traz consigo parte de sua estrutura criminosa, 

passando a operar aqui mesmo no Brasil. 

   O país é uma interessante praça para a “lavagem do dinheiro” de origem ilícita, 

vez que qualquer pessoa abre uma firma nas Juntas Comerciais, há a falta de controle das 

transações financeiras, movimentação da empresa e declaração de imposto de renda, fazendo 

do país verdadeiro território livre para a “lavagem do dinheiro” proveniente do crime. Isto 

sem sequer comentarmos a livre atuação das casas de câmbio nas regiões de fronteira, por 

onde se despacham quaisquer quantias para o exterior. 
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   Outra realidade brasileira a ser considerada é o fato de ser o Brasil o maior 

fornecedor e produtor de matérias químicas utilizadas pelos laboratórios na produção dos 

entorpecentes. Produtos químicos que tomam rumo dos países vizinhos produtores, de forma 

ilegal, em face da precária fiscalização nas estradas fronteiriças ou em face do chamado golpe 

do seguro, em que se forja um assalto a uma carga de produtos químicos (obviamente 

segurada), quando na realidade a carga já está no país vizinho ou apenas aguarda um tempo 

para ser transferida. 

   O Brasil transformou-se, ainda, em ponto estratégico de trânsito para o tráfico 

de entorpecentes produzidos nos países vizinhos (principalmente Bolívia e Colômbia), porque 

o nosso país conta com boa e movimentada infra-estrutura aeroportuária, com imensa rede 

fluvial e rodoviária com pouquíssima fiscalização e, ainda, forte comércio com o exterior, o 

que facilita a criação de empresas exportadoras de fachada para transportar o entorpecente até 

o seu destino final. 

   Diante desse quadro, outra realidade vem causando muita preocupação, qual 

seja, o fato de o Brasil está se tornando local ideal para a instalação de pequenos laboratórios 

que se destinam a misturar a droga, aumentando o seu volume, bem como servindo de 

depósitos de drogas. 

   Em muitos países do Terceiro Mundo, além da exploração da droga, o crime 

organizado se dedica à corrupção de funcionários públicos e políticos. A ilustre professora 

Ada Pellegrini Grinover (1982) em bem sucedido artigo sobre o objeto que tratamos, afirma 

categoricamente ser grave a situação da criminalidade organizada no Brasil. 
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3 CRIMES QUE ALIMENTAM E FORTALECEM O CRIME ORGANIZADO 

 

 

  A seguir, veremos características de vários tipos de crimes que alimentam, 

mantém e fortalecem o crime organizado no país e no mundo. São tipos de crimes que fazem 

parte do nosso cotidiano, e que muitas vezes, a população não tem conhecimento da sua 

ligação com o crime organizado. 

 

3.1 O Jogo do Bicho 

 

   É de verificar-se que a primeira infração penal organizada no Brasil consistiu 

na prática do "jogo do bicho", iniciada no século XX. Consta que, na década de 80, o jogo do 

bicho movimentou cerca de R$ 500.000,00 por dia com as apostas realizadas. 

   A organização do jogo do bicho, enraizada social e institucionalmente, pode 

servir como alerta. O Estado, ao definir o jogo como ilegal, criou o estímulo para 

organizações ilícitas. Ao definí-lo como contravenção e não como crime, portanto um ilícito 

de menor poder ofensivo e com a menor pena, facilitou o seu desenvolvimento. Observa-se no 

jogo do bicho uma estrutura hierárquica, ligações estreitas com outras modalidades 

criminosas, relações com atividades comerciais para a legislação do dinheiro sujo e uso da 

violência para a proteção do território, corrompe sistematicamente as forças policiais e tem 

representante e influência em diversos setores do Estado, nas cúpulas da Policia e no 

Congresso Nacional. 

 

3.2 Furto e Roubo de Veículos e Cargas 

 

   Não há estatísticas disponíveis que registrem o número de carros roubados e 

furtados no Brasil. Todavia, sabe-se que a quantidade é elevada e que existe uma ampla e 

complexa indústria lucrando no imenso mercado. 

   Quando o veículo chega às mãos dos que são chamados de receptores, e que 

lhe darão o destino, estabelecem-se diferenças na forma de organização do modo e local onde 

será comercializado. Há os casos em que o veículo não se destina á comercialização, sendo 

usado apenas como meio para outro crime (assalto, seqüestro) e logo depois abandonado. 

   Quando o destino é a venda do carro inteiro no país, há toda uma técnica 

própria de adulteração das numerações ou características do veículo e troca de placas. Este 
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trabalho é feito normalmente em oficinas mecânicas ou locais ocultos. Outros veículos têm 

como destino a exportação para países vizinhos e para consecução de tal plano criminoso, 

requer-se contatos internacionais, documentação para o transporte e pessoas encarregadas de 

transportá-los ao país receptor. 

   Miguel Reale Jr.(1996, p. 182) vê no furto e no roubo de veículo um exemplo 

da prática organizada de crimes e assim comenta tal questão : 
  [...] o furto de automóveis, em combinação com oficiais de 'desmanche', que 
alteram o número de chassi e de outros dados identificadores do veículo, com a 
obtenção de certificados falsos de propriedade, que permitem a venda e o ocultamento 
de toda a operação. Há sem dúvida uma organização delituosa, com ramificações e 
lastreada na eficaz participação de agentes do Estado, que cooperam no fornecimento 
de meios para a emissão de documentos falsos de propriedade. 
 

   A subtração de cargas é uma das modalidades de delitos que mais cresceram na 

última década. É um típico crime urbano que se concentra nas capitais e zonas metropolitanas. 

A preferência pêlos grandes centros, reside na circunstância de o veículo passar geralmente 

desapercebido entre milhares de veículos, a grande quantidade de galpão para esconder a 

mercadoria e a facilidade de negociar no amplo mercado consumidor. 

   Às vezes a atividade é terceirizada, para estancar as informações acerca da 

organização. Os assaltantes apenas entregam o caminhão a terceiros, que irá então levá-lo ao 

depósito desconhecido pêlos primeiros. A cobertura da operação geralmente é feita por 

policiais associados à organização, que em caso de perigo, tentarão dissimular os colegas 

policiais ou dissuadi-los de agir. 

   A chefia da organização comumente é exercida por alguém que possui empresa 

legal, associada à rede de varejistas (supermercados, lojas de confecções, lojas de calçados, 

farmácias, camelos etc.). Para dar a cobertura legal há conivência de escritórios de 

contabilidade e de advocacia. 

 

3.3 Falsificação de Remédios 

 

   O Brasil é um dos campeões mundiais da falsificação de remédios. A 

existência desta forma de crime organizado adquiriu destaque no ano de 1998 como uma 

atividade criminosa de amplitude e de grande dano social. 

   Comercializam-se aqui falsos medicamentos para câncer, AIDS, doenças do 

coração, dentre outras. Todos nós corremos riscos de consumirmos comprimidos, injeções e 

xaropes que podem ter sido fabricados com outros componentes sem nenhuma eficácia 

terapêutica. Karina Pastore (1998, p. 40): 
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  [...] é um dos piores crimes que podem cometer. As vítimas são homens, 
mulheres e crianças doentes - presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a 
saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de 
narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar a cocaína, tem absoluta consciência 
do que coloca corpo a dentro. As vítimas dos que falsificam remédios não é dada 
oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o 
médico lhe receitou ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. 

 

3.4 Adulteração de Combustível 

 

   Diante do crescente preço do petróleo no mercado mundial, o consumidor 

brasileiro, também é vítima da mais recente modalidade de criminalidade organizada: a 

"adulteração de combustível". 

   Diversas são as formas de adulteração: adição de água no álcool anidro, adição 

de álcool anidro na gasolina acima do limite previsto na legislação, composição de 

combustível à base de solventes, que misturado ao álcool anidro é vendido como gasolina. 

   O combustível adulterado pode conter apenas 10% de "gasolina de verdade". 

Os outros 90% são compostos por solvente e querosene de aviação. Essa mistura recebe ainda 

álcool anidro (para que sua octonagem seja semelhante à de um combustível não adulterado) e 

corante (para garantir a coloração perfeita). 

   Com a indústria do crime organizado atuando sorrateiramente no mercado dos 

derivados do petróleo, o simples ato de abastecer o veículo transformou-se em uma grande 

dor de cabeça a lesionar o público consumidor. 

 

3.5 Tráfico de Animais e Madeira 

 

   O crime organizado, incluindo a máfia russa, está adentrando no tráfico ilícito 

de animais, devido ao seu caráter lucrativo (de até 800%), ao baixo risco de detenção e à falta 

de punição. Estima-se que, no Brasil, 40% dos carregamentos ilegais de drogas estejam 

relacionados com o tráfico de animais. Nos Estados Unidos, mais de 1/3 (um terço) da 

cocaína apreendida em 1993 provém da importação de animais selvagens. Em alguns casos, 

os animais são levados juntamente com as drogas e em outros são usados como moeda de 

troca e "lavagem de dinheiro". 

   Pesquisas biológicas clandestinas, o comércio irregular de madeiras nobres da 

região amazônica e da mata atlântica, em especial o mogno, extraído dos Estados do Pará e 

sul da Bahia, com a suposta conivência de funcionários do Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente (IBAMA), são consideradas relevantes áreas de atuação do crime organizado no 

território nacional, com conotações transnacionais. 

   Segundo relatório divulgado em 03/02/2004, o comércio ilegal de animais 

movimenta aproximadamente R$ 2 bilhões por ano e, a comercialização ilegal de madeira, R$ 

4 bilhões. 

 

3.6 Tráfico de Substâncias Entorpecentes 

 

   Cabe salientar que um dos seguimentos mais lucrativos do crime organizado é 

o tráfico de drogas, sobretudo cocaína, heroína e anfetamina. Estima-se que esse negócio 

movimenta cerca de US$ 300 bilhões a US$ 500 bilhões por ano. 

   Grupos que traficam drogas frequentemente vinculam-se a outros responsáveis 

pelo tráfico de armas, na medida em que o negócio não envolve somente dinheiro, mas 

também mercadorias. Assim, consegue-se armas em troca de substâncias entorpecentes e 

vice-versa. 

   Criou-se no Brasil um mercado interessante para os traficantes, porque eles não 

precisam pagar com dinheiro os serviços que prestam aos seus colegas na Europa e nos EUA. 

Em um carregamento de 100 kg de cocaína que entra no Brasil, os brasileiros se encarregam 

de despachar 80 kg para fora e ficam com 20 para distribuir aqui. A droga no Brasil é barata. 

   O traficante é temido pela população. A comunidade ajuda porque tem medo 

de vingança. Não dá só para fazer força-tarefa, entrar, comandar operação e sair, porque você 

não consegue apoio da população. 

   Vale lembrar que tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está tipificado na 

Lei 6368/76 e especificado no artigo 1° (primeiro), inciso l, da Lei 9613/98 que trata da 

"lavagem de dinheiro". Calcula-se que as vendas de heroína, cocaína e maconha rendem, 

aproximadamente, US$ 122 bilhões por ano. Deste total, avalia-se que, em torno de 50 a 70% 

do valor destina-se à de "lavagem de dinheiro". 

   Outrossim, a crescente utilização de complexas estruturas corporativas e 

transações negociais envolvendo bancos, empresas imobiliárias e outras instituições 

financeiras, por traficantes e seus associados, trouxe dificuldade adicional à apreensão de 

ativos originados pelo tráfico de drogas. Em razão das variações nacionais existentes na 

legislação bancária, fiscal e financeira, traficantes e seus cúmplices encontram brechas legais, 

conseguindo, de maneira rápida, adaptar seus esquemas de lavagem e técnicas para esconder 

seus ganhos ilícitos. 
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3.7 Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro 

 

   Cumpre examinar, preliminarmente, que característica mais marcante e comum 

ao crime organizado é a "lavagem de dinheiro". Nenhuma organização criminosa destina-se a 

ideologias políticas ou sociais, mas especificamente à obtenção de dinheiro e de poder. 

   É de se dizer que nem sempre a criminalidade organizada vincula-se à 

criminalidade econômica, contudo os grandes delitos econômicos requerem uma estrutura 

para sua organização. Assim sendo, o crime organizado e o crime de lavagem de dinheiro 

possuem uma estreita ligação, já que as características deste delito requerem a presença de 

requisitos identificáveis na estrutura das organizações criminosas. 

   Foi em decorrência desta certeza que surgiu a Lei 9613/98, que estabeleceu em 

seu artigo 1°, inciso VII que "ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

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

de crime: praticado por organização criminosa". De modo geral, qualquer conduta de 

ocultação de bens e valores obtidos, por meio de conduta criminosa anterior, praticada por 

Organização Criminosa, é classificada como crime de "lavagem". 

   Nos últimos anos, registrou-se um eminente crescimento das atividades 

criminosas geradoras do crime de "lavagem de dinheiro" ou ocultação de bens, objetos e 

valores provenientes de crimes, em decorrência, primordialmente, do tráfico de entorpecentes. 

Os grandes impérios da droga fazem circular seus benefícios através dos mercados financeiros 

nacionais e internacionais, sendo prioridade dos criminosos retirar o montante do país onde 

foi produzido e misturá-lo com o imenso volume de dinheiro sem nacionalidade que circula 

eletronicamente ao redor do mundo, a fim de se obter maior segurança e rendimento. De 

acordo com André Luís Callegari (2003, p. 40): 
 [...] a fórmula essencial para obtenção de dinheiro é a mescla de atividades lícitas 
com atividades ilícitas. Quase toda organização criminosa vale-se dessa fórmula para 
lavar o dinheiro, utilizando-se de empresas e comércios lícitos dos mais diversos. 
 

   A saber, a lavagem de dinheiro exige um tratamento profissionalizado, com a 

utilização de técnicas e procedimentos sofisticados, a fim de dirimir os agentes dos riscos da 

persecução criminal e de expandir seus negócios. André Luiz Callegari (2003, p. 42) ainda 

afirma: 
[...] as operações de "lavagem de dinheiro" efetivam-se de forma massiva ou em grande escala, 
requerendo, desta maneira, uma organização profissional, uma estrutura, uma rede de 
colaboradores e de cúmplices nos mais variados escalões, além de um conjunto internacional 
de empresas e entidades em diversos países, incluindo as entidades financeiras próprias que 
operam sob aparência de legalidade. Como se observa, daí decorre a ligação entre o crime de 
lavagem de dinheiro e o crime organizado. 
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4 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 

 

 

“O conhecimento do espírito do mundo tem de ser obtido por 
adivinhação; a informação sobre a ciência natural deve ser 
procurada pelo raciocínio intuitivo; as leis do universo podem ser 
comprovadas pelo cálculo matemático; mas as disposições do inimigo 
só são averiguadas por espiões e apenas por eles.” 
                                             Sun Tzu 
                             (General e filósofo chinês)  

 

  Segundo o art. 1°, § 2°, do Decreto 4.376/2002, que regulamentou a Lei 

9.883/1999, inteligência é a atividade de obtenção e análise de dados e informações e de 

produção e difusão de conhecimentos, dentro e fora do território nacional, relativos a fatos e 

situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório, a ação 

governamental, a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. 

  Contra-inteligência é 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 (art. 3°, do 

Decreto 4.376/2002). 

   Com sua origem remontando aos primórdios das civilizações, a atividade de 

inteligência sempre foi percebida como essencial para a governabilidade e garantia de 

segurança, não só em contextos de guerra, mas também em períodos de paz e ordem 

institucional. Modernamente, não se pode cogitar a existência de Estado que não disponha de 

órgãos de inteligência em sua estrutura. 

   No caso do Brasil, os Serviços de inteligência existem desde o início do século 

XX, mas a referência mais comum é ao antigo Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão 

associado ao aparato repressor do regime de exceção e extinto no primeiro dia do governo 

Fernando Collor de Mello, em 15 de março de 1989. O atual órgão central de inteligência do 

Estado é Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), criada pela Lei nº. 9.883, de 07 de 

dezembro de 1999. 

   Pouca relação existe entre o SNI e a ABIN. Ao contrário das preocupações 

ideológicas e repressivas presentes nas atividades do SNI, a ABIN atua na identificação de 

ameaças, como as relacionadas ao crime organizado e à segurança pública, na neutralização 

da espionagem estrangeira e ainda na constante vigilância contra a presença no Brasil de 
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pessoas ou grupos que tenham qualquer vínculo com o terrorismo internacional. Ademais, é o 

órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), que congrega os diversos 

órgãos da comunidade de inteligência do País. 

 

4.1 A ABIN e o Sistema Brasileiro de Inteligência 

 

   O Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) foi instituído pela Lei nº. 

9.883/99, que também criou a ABIN como seu órgão central e atribuiu a essa Agência a 

missão de planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência 

e contra-inteligência do País, de modo a assessorar o Presidente da República com 

informações de caráter estratégico. 

 

Figura 01: SISBIN – Lei Nº9.883/99 

 

SISBIN – LEI Nº 9.883/99

(1) Controles externos, além do TCU
e da CISET (orçamento)

(2)  Mediante ajustes específicos e
convênios, ouvido o competente

órgão de controle externo

(2)

(1)
(1)

 
Fonte: Agência Brasileira de Inteligência, 2005. 

 

   A Lei explicita que as atividades de inteligência deverão ser desenvolvidas 

com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos 

princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado. E, mais importante, 

estabelece um mecanismo de controle externo das atividades da ABIN, por meio de uma 
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Comissão Parlamentar composta por membros da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. 

   A ABIN, portanto, foi criada com a finalidade precípua de ser um órgão de 

inteligência perfeitamente adequado ao regime democrático, atuando, sem quaisquer 

motivações político-partidárias, em estreita observância das leis e em defesa do Estado e da 

sociedade. O trabalho da ABIN está relacionado à produção de conhecimentos estratégicos 

sobre oportunidades, antagonismos e ameaças, reais ou potenciais, de interesses da sociedade 

e do País, bem como à proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à 

segurança do Estado e do povo brasileiro. 

   O Decreto nº. 4.376, de 13 de setembro de 2002, dispõe sobre a organização e 

funcionamento do SISBIN. De acordo com o art. 1º do ato, o SISBIN tem por objetivo 

integrar as ações de planejamento e execução da atividade de inteligência do País, com a 

finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse 

nacional. 

Figura 02: Sistema Brasileiro de Inteligência 

SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA

DECRETO Nº 4376, de 13 Dez de 2003  
Fonte: Agência Brasileira de Inteligência, 2005. 

 

   Ademais, o SISBIN é responsável pelo processo de obtenção e análise de 

dados e informações e pela produção e difusão de conhecimentos necessários ao processo 

decisório do Poder Executivo, em especial no tocante à segurança da sociedade e do Estado, 
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bem como pela salvaguarda de assuntos sigilosos de interesse nacional. O art. 4o prevê quais 

órgãos devem constituir o SISBIN: 

Art. 4º Constituem o Sistema Brasileiro de Inteligência: 
I – a Casa Civil da Presidência da República, por meio do Centro Gestor e 

Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM; 

II – o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, 

órgão de coordenação das atividades de inteligência federal; 
III – a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, como órgão central do 

Sistema; 
IV – o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e da 

Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Federal; 
V – o Ministério da Defesa, por meio do Departamento de Inteligência 

Estratégica, da Subchefia de Inteligência do Estado-Maior de Defesa, do Centro 

de Inteligência da Marinha, do Centro de Inteligência do Exército, da Secretaria 

de Inteligência da Aeronáutica; 
VI – o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Coordenação-

Geral de Combate a Ilícitos Transnacionais; 
VII – o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria-Executiva do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras, da Secretaria da Receita 

Federal e do Banco Central do Brasil; 
VIII – o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria-

Executiva; 
IX – o Ministério da Saúde, por meio do Gabinete do Ministro e da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 
X – o Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da 

Secretaria-Executiva; 
XI – o Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Gabinete do 

Ministro; 
XII – o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria-Executiva; 

e 
XIII – o Ministério de Integração Nacional, por meio da Secretaria 

Nacional de Defesa Civil. 

   Além dos treze órgãos expressos no art. 4o, há a previsão de que, “mediante 

ajustes específicos e convênios, ouvido o competente órgão de controle externo da atividade 
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de inteligência, as unidades da Federação poderão compor o Sistema Brasileiro de 

Inteligência”. 

 

4.2 O Subsistema de Inteligência de Segurança Pública 

 

   Criado pelo Decreto nº. 3.695, de 21 de dezembro de 2000, o Subsistema de 

Inteligência de Segurança Pública, instituído no âmbito do SISBIN, tem por finalidade 

“coordenar e integrar as atividades de inteligência de segurança pública em todo o País, bem 

como suprir os governos federal e estaduais de informações que subsidiem a tomada de 

decisões neste campo”. Cabe aos integrantes do Subsistema, no âmbito de suas competências, 

identificar, acompanhar e avaliar ameaças reais ou potenciais de segurança pública e produzir 

conhecimentos e informações que subsidiem ações para neutralizar, coibir e reprimir atos 

criminosos de qualquer natureza. 

   Integram o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública os Ministérios da 

Justiça, da Fazenda, da Defesa e da Integração Nacional e o Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República. Seu órgão central é a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP). O Decreto prevê, ainda, que poderão 

fazer parte do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública os órgãos de Inteligência de 

Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal. 

 

4.3 Outros Organismos de Inteligência 

 

   A comunidade de inteligência é formada, portanto, por unidades de inteligência 

nos mais variados setores da Administração Pública e, também, em empresas privadas. Em 

termos de Executivo Federal, os órgãos com poder de polícia ou com atribuições que 

envolvam fiscalização e controle dispõem – ou deveriam dispor – de setores de inteligência. 

   Além da ABIN, que é o órgão federal por excelência responsável pelas ações 

de inteligência, destacam-se: 

• os setores de inteligência dos Comandos Militares – do Exército, da Marinha 

e da Aeronáutica – e do Ministério da Defesa, voltados, preponderantemente, à inteligência 

militar; 

• as áreas de inteligência de órgãos de fiscalização, como a da Receita Federal, 

do INSS e do IBAMA; 
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• os setores de inteligência direcionados à área financeira – do Banco Central 

do Brasil ou de bancos estatais, como a Caixa Econômica Federal; 

• a unidade de inteligência financeira encarregada da coordenação das 

atividades de combate à lavagem de dinheiro – o COAF; 

• unidades de inteligência policial – na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária 

Federal e nas polícias estaduais civis e militares. 

   A maior parte desses órgãos mantém relações com seus congêneres de outros 

países, alguns inclusive com “adidos” em representações brasileiras no estrangeiro, que atuam 

na área de inteligência policial e militar. Assim, os órgãos de inteligência governamental e 

policial brasileiros encontram-se conectados com serviços de inteligência das nações 

hemisféricas e de outros continentes, o que constitui importante alicerce para a cooperação 

internacional na prevenção e no combate a organizações criminosas e terroristas. 

 

4.4 A Inteligência Governamental 

 

   O emprego das ações de inteligência no combate ao crime organizado assume 

diversas facetas. A primeira delas refere-se ao planejamento estratégico das ações de 

segurança pública. Com base na coleta e no processamento de informações de caráter 

nacional e internacional – como rotas de tráfico, dados sobre o consumo em várias regiões do 

país, as novas tipologias –, pode-se fazer um mapeamento das atividades das organizações 

criminosas e das características dos diversos grupos que atuam em variados setores, 

estabelecendo-se as conexões. 

   Acrescente-se também a análise prospectiva, com o objetivo de identificar as 

tendências de ação do crime organizado e suas tipologias. Por meio dessas variáveis, é 

possível traçar linhas mestras de ação na prevenção e no combate às organizações criminosas, 

em escala nacional, além de criar instrumentos para cooperação com outros entes da 

comunidade internacional. 

   Para esse tipo de análise de inteligência estratégica, é fundamental a existência 

de um órgão federal que reúna e processe os dados e informações – dados já processados – 

dos diversos setores de inteligência federais e municipais – no caso do Brasil, essa tarefa 

caberia à ABIN. Afinal, informações de caráter tático podem assumir importância estratégica 

quando reunidas e processadas sob uma perspectiva de inteligência de Estado, e não policial. 

   Além da capacidade de centralizar informações e transforma-las em análise 

estratégica a ser empregada na prevenção e planejamento de ações nacionais de combate ao 
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crime organizado, a ABIN também adquire relevância no que concerne às possibilidades de 

treinamento dos agentes da Administração Pública federal e estadual que atuam nos setores de 

inteligência. Para isso, existe a Escola de Inteligência (ESINT), localizada na capital federal, 

que dispõe de estrutura física para abrigar alunos de todo o país em cursos variados. 

   Nesse sentido, convém destacar o treinamento que a ESINT vem ministrando a 

servidores públicos da área de inteligência, incluindo-se fiscais, agentes de polícia, servidores 

de autarquias e de outros Poderes, entre os quais magistrados e membros do Ministério 

Público. Além do aperfeiçoamento profissional em aspectos teóricos e práticos da atividade 

de inteligência, os cursos da ESINT permitem a integração entre pessoas e órgãos da 

comunidade de inteligência, o que por si já é relevante para o combate ao crime organizado. 

   Outra aplicação da atividade de inteligência por parte de um órgão como a 

ABIN está relacionada ao fornecimento de informações táticas – de pouca utilidade para o 

órgão federal isoladamente – relevantes para a inteligência policial estadual ou federal. 

Caberia lembrar que a ABIN possui escritórios em praticamente todas as capitais brasileiras e 

em outras cidades importantes. Essa estrutura já tem sido utilizada em alguns Estados no 

combate ao crime organizado, no apoio ao Ministério Público e às polícias estaduais. 

   Assim, de grande importância é a existência de um órgão central de 

inteligência de Estado, o qual não tenha obrigações nem compromisso com a investigação 

policial propriamente dita, mas que contribua para o combate ao crime organizado por meio 

da centralização, processamento e distribuição de informações, e também com análises 

estratégicas que permitam aos órgãos de repressão, fiscalização e controle exercerem suas 

atividades na neutralização das organizações criminosas. Somente um órgão federal, sem 

objetivos policiais e que preste contas diretamente ao Chefe do Poder Executivo e ao 

Congresso Nacional, poderá desenvolver, com devida isenção, a inteligência de caráter 

estratégico essencial para a segurança pública e institucional. 

 

4.5 A Inteligência Policial 

 

   Além da inteligência governamental, existe a inteligência policial, voltada para 

questões táticas de repressão e investigação de ilícitos e grupos infratores. Essa inteligência 

está a cargo – e deve aí permanecer – das polícias estaduais, civis e militares, e da polícia 

federal. É por meio desse tipo de atividade que se podem levantar indícios e tipologias que 

auxiliam o trabalho da polícia judiciária e do Ministério Público. No combate ao crime 
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organizado, é muito mais com atividades de inteligência do que com grandes operações 

ostensivas que se consegue identificar esquemas ilícitos e desbaratar quadrilhas. 

   Operações de inteligência policial, conforme estabelece o Manual de 

Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal do Brasil, são “o conjunto de ações 

de inteligência policial que empregam técnicas especiais de investigação, visando a confirmar 

evidências, indícios e obter conhecimentos sobre a atuação criminosa dissimulada e 

complexa, bem como a identificação de redes e organizações que atuem no crime, de forma a 

proporcionar um perfeito entendimento sobre seu modus operandi, ramificações, tendências e 

alcance de suas condutas criminosas”. 

   A inteligência policial, portanto, atua na prevenção, obstrução, identificação e 

neutralização das ações criminosas, com vistas à investigação policial e ao fornecimento de 

subsídios ao Poder Judiciário e ao Ministério Público nos processos judiciais. Buscam-se 

informações necessárias que identifiquem o exato momento e lugar da realização de atos 

preparatórios e de execução de delitos praticados por organizações criminosas, obedecendo-se 

aos preceitos legais e constitucionais para a atividade policial e as garantias individuais. 

   Quem deve desenvolver a inteligência policial, naturalmente, são as polícias 

civis e militares estaduais e a polícia federal, não cabendo esse tipo de atividades a órgãos 

como a ABIN ou aos setores de inteligência fiscal. Entretanto, quando se faz referência às 

atividades das organizações criminosas, a simples inteligência policial torna-se efêmera e de 

pouca utilidade para a garantia de segurança pública, se não for combinada com a inteligência 

governamental. 

 

4.6 A Inteligência Financeira 

 

  A inteligência financeira é vista atualmente como um dos principais 

instrumentos para o combate ao crime organizado. A relevância da inteligência financeira 

pode ser percebida em quatro aspectos básicos: 

• a possibilidade de se atingirem diretamente as organizações criminosas, 

prejudicando o lucro obtido por suas atividades; 

• a capacidade de rastreamento das ações das organizações criminosas, 

inclusive chegando-se a seus agentes, por meio do acompanhamento dos fluxos de capital 

movimentados pelo crime organizado; 
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• a possibilidade de retorno aos cofres públicos de dinheiro proveniente de 

fraudes contra a Administração Pública ou outras atividades que lesem o patrimônio do 

Estado; 

• a possibilidade de confisco para o Poder Público de grandes quantidades de 

dinheiro fruto de atividades ilícitas e identificados pelos setores de inteligência financeira. 

 

Figura 03: Subsistema de Inteligência de Lavagem de Dinheiro 

 

“SUBSISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE
LAVAGEM DE DINHEIRO”
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          Fonte: COAF, 2006. 
 

   Assim, tem sido grande o investimento internacional em inteligência 

financeira, pois é sabido que os retornos em termos financeiros e de neutralização das 

atividades criminosas são significativos. Houve aumento na preocupação com a inteligência 

financeira após os atentados de 11 de setembro de 2001, quando se percebeu que os mesmos 

mecanismos utilizados para o financiamento do terrorismo eram usados pelas organizações 

criminosas. 

   Um setor em que o Brasil talvez tenha a maior presença internacional é o de 

inteligência financeira. Nesse sentido, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF) é reconhecido pela comunidade internacional como a Unidade de Inteligência 

Financeira (FIU) do Brasil e tem atuado em foros internacionais vinculados ao tema, com 

destaque para as reuniões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) – a 
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principal instituição de combate aos crimes financeiros que sustentam o crime organizado – e 

nos grupos regionais da América do Sul (GAFISUD) e do hemisfério (Grupo das Américas e 

Grupo da América Central e Caribe). 

   Nos eventos do GAFI/FATF e de seus grupos regionais, são discutidas as mais 

modernas tipologias de atuação do crime organizado em termos de delitos financeiros, bem 

como são traçadas as diretrizes de ação da comunidade internacional no combate a esses 

ilícitos. As delegações brasileiras que comparecem às reuniões do GAFI geralmente são 

compostas por servidores do COAF e convidados de outros órgãos que tenham algum 

interesse no tema, como a ABIN e o Banco Central do Brasil. 

 

4.7 A Inteligência no Combate ao Crime Organizado 

 

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

mudanças, que culminaram em ações cada vez mais organizadas por parte de delinqüentes 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. 
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Figura 04: Organizações Criminosas – Cenário Mundial 

 

ORGANIZAORGANIZAÇÇÕES CRIMINOSAS ÕES CRIMINOSAS –– CENCENÁÁRIO MUNDIALRIO MUNDIAL
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Fonte: ABIN, 2006. 

  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. 

 

4.8 A Cooperação Internacional entre os Órgãos de Inteligência 

 

   A cooperação internacional entre os órgãos de inteligência é outro instrumento 

de grande relevância no combate ao crime organizado. Nesse sentido, além do intercâmbio de 

informações entre os serviços de inteligência e seus congêneres estrangeiros, também 

merecem destaque as iniciativas relacionadas a atividades conjuntas em encontros de cúpula 

entre as autoridades dos vários serviços, bem como o envio de agentes para treinamento nas 

escolas de inteligência das nações amigas. 

   O intercâmbio de dados e conhecimentos entre os serviços de inteligência é 

essencial para o combate às atividades de organizações criminosas transnacionais. No caso 
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específico do Brasil, é fundamental que sejam mantidos contatos diretos e constantes entre os 

órgãos de inteligência do País e seus congêneres do Hemisfério, dos países africanos e das 

nações européias e asiáticas. Vale lembrar que pelo Brasil passam rotas importantes das 

atividades do crime organizado. A droga produzida nos países andinos e destinada ao 

mercado consumidor europeu e estadunidense, por exemplo, passa em larga escala pelo 

território brasileiro. Além disso, o Brasil costuma ser utilizado por organizações criminosas 

vinculadas à prostituição, ao tráfico de escravas brancas e, ainda, é alvo do tráfico de animais 

e plantas e da biopirataria. Portanto, para a produção de conhecimentos de inteligência 

eficazes, faz-se necessário o intercâmbio de dados entre os órgãos de inteligência sobre rotas, 

pessoas envolvidas em atividades criminosas e tipologias desenvolvidas pelo crime 

organizado. 

   Uma vez que o crime organizado gera problemas que ultrapassam as fronteiras 

nacionais, é cada vez mais complicado tentar neutralizar as atividades das organizações 

criminosas com políticas nacionais isoladas. Assim, essencial é a cooperação entre os órgãos 

de inteligência, sobretudo dos países do Hemisfério, para o estabelecimento de estratégias 

conjuntas de ação. Essa cooperação pode ser estimulada por encontros periódicos das cúpulas 

dos serviços de inteligência dos países do continente, nos quais sejam discutidos os grandes 

temas de segurança e buscadas linhas conjuntas para as operações de inteligência destinadas a 

neutralizar as atividades do crime organizado. 

   Finalmente, convém mencionar o grande valor do envio de servidores dos 

órgãos de inteligência para treinamento junto aos centros de formação dos países amigos. 

Além do aprimoramento dos quadros no que concerne a técnicas e métodos diversificados, o 

treinamento externo permite o contato com colegas estrangeiros, garantindo a consolidação 

das comunidades de inteligência hemisférica e internacional. Nesse sentido, importantes 

passos têm sido dados pelos órgãos de inteligência brasileiros, sobretudo a ABIN e sua 

ESINT para permitir que seus quadros sejam enviados para treinamento junto a serviços de 

inteligência dos países do Mercosul, do Hemisfério e até de outros continentes. Além disso, 

anualmente, parte do orçamento da ESINT é destinado a cursos de formação e 

aperfeiçoamento de pessoal oriundo de países amigos, com destaque para as nações latino-

americanas e africanas. 

   Portanto, apesar de todas as dificuldades pelas quais passa o setor público no 

Brasil e em outros países do hemisfério, tem aumentado o intercâmbio internacional entre os 

serviços de inteligência. Essa cooperação certamente já produz efeitos positivos no combate 

ao crime organizado. 
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5 A REALIDADE BRASILEIRA 

 

 

  A comunidade de inteligência brasileira pode ser de grande utilidade no 

combate ao crime organizado. Entretanto, há alguns aspectos que necessitam de 

aperfeiçoamento para facilitar a ação dos órgãos de inteligência no Brasil, os quais 

relacionamos a seguir: 

 

Figura 05: Atuação Sistêmica 
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     Fonte: ABIN, 2006. 

 

5.1 Necessidade de Implementação de Mecanismos de Cooperação, Coordenação e 

Controle 

 

   Talvez o maior problema da efetividade das ações de inteligência no Brasil seja 

a ausência de um sistema que promova a cooperação entre os diversos órgãos que atuam nessa 

área. O que se percebe é que, na maior parte dos casos, há dificuldade de integração entre 

órgãos como a polícia, os organismos de fiscalização e a ABIN. Esse problema é perceptível 

também em outros países onde não há um órgão central de inteligência interna – como no 

caso dos EUA. O crime organizado, por sua vez, encontra-se bem estruturado e tira proveito 
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dessa ausência de um ente que assuma a direção das ações de inteligência na segurança 

pública. 

   A solução plausível para o problema pode ter início pelo estabelecimento de 

legislação que dê o devido respaldo a um órgão central de inteligência – no caso brasileiro, a 

ABIN –, para que a ele sejam encaminhadas cópias de todos os documentos de inteligência 

produzidos pelos diferentes órgãos. 

   Claro que tal conduta implicaria uma reestruturação nos procedimentos 

internos de cada órgão, o que encontra resistências e exigiria incremento de pessoal, 

equipamentos, treinamento e mudanças nas diretivas da ABIN. Difícil, entretanto, será que se 

consiga qualquer ação efetiva sem a centralização das informações geradas pela comunidade 

de inteligência. O SISBIN e o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública deverão 

contribuir para esse trabalho. 

   No caso brasileiro, o estabelecimento de um órgão centralizador das 

informações fornecidas pela comunidade de inteligência requer mesmo que se repense o papel 

da ABIN nesse contexto. Alguns especialistas em inteligência e segurança pública 

argumentam que a ABIN deveria ficar encarregada apenas de inteligência externa, deixando-

se para outro órgão as questões relacionadas à segurança pública e à inteligência interna. 

 

5.2 Criação de um Sistema de Bancos de Dados de Inteligência Nacional 

 

   Outro aspecto que no Brasil dificulta o emprego da inteligência no combate ao 

crime organizado é a ausência de um banco de dados nacional que reúna todas as informações 

processadas pelos diversos órgãos e as centralize, disponibilizando-as para os outros entes do 

sistema – tudo isso em conformidade com a legislação relacionada ao sigilo das informações. 

No caso brasileiro, ainda não há legislação que garanta o encaminhamento e a segurança dos 

dados de inteligência entre os órgãos. 

   A ausência de um banco de dados nacional para a atividade de inteligência é 

um problema sem grandes dificuldades de resolução, mas que tem contribuído para a 

ineficiência da atividade de inteligência em diversos setores da Administração Pública. 
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5.3 Ausência de Cultura de Inteligência entre os Órgãos da Administração Pública 

 

   A presente questão envolve as deficiências e vulnerabilidades relacionadas à 

falta de conhecimento de condutas e procedimentos essenciais para instituições e agentes 

públicos que lidam com informações sigilosas e com pessoas e temas relacionados à 

segurança. Essa cultura pode ser estimulada por meio de treinamentos e a apresentação da 

atividade de inteligência a esses órgãos. 

   A ABIN tem promovido cursos para magistrados, membros do Ministério 

Público e servidores da Administração Pública direta e indireta, federal e estadual, que lidam 

com questões relacionadas ao combate às organizações criminosas. Tais cursos têm gerado 

efeitos bastante positivos, em especial junto a representantes do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, que passam a se conscientizar de que mecanismos de inteligência podem 

ser utilizados. 

   Além do estímulo ao entrosamento e à cooperação entre os agentes públicos, os 

cursos ministrados pela ESINT poderiam garantir o estabelecimento de uma cultura de 

inteligência na Administração Pública, o que é de significativa importância para a garantia do 

sigilo e da preservação e difusão de dados essenciais à segurança pública. Não se trata de 

restabelecer as “estruturas tentaculares danosas do antigo SNI”, mas, sim, o incentivo à 

percepção da importância da atividade de inteligência no Estado democrático e a aplicação 

desses conhecimentos no combate às organizações criminosas. 

 

5.4 Dificuldades Orçamentárias 

 

   As dificuldades orçamentárias são um dos maiores empecilhos à atividade de 

inteligência no Brasil, como acontece na maioria dos países latino-americanos. Apenas para 

citar o exemplo da ABIN, esse órgão tem aprovado para 2007 um orçamento de cerca de R$ 

160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), dos quais a maior parte destina-se a 

pagamento de pessoal (80% para pagamento de pessoal, 10% para custeio administrativo e 

10% para ações de inteligência). A situação dos setores de inteligência das polícias e de 

outros órgãos brasileiros não é muito diferente. 

   Não se pode pensar em prevenção e muito menos em combate às atividades das 

organizações criminosas sem um investimento significativo em inteligência. Afinal, 

investimentos em inteligência costumam dar retorno maior que a simples aplicação de 
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recursos na solução de questões como a superlotação de presídios ou a falta de equipamentos 

e pessoal das polícias – não que essas também não sejam de grande relevância. 

   Um exemplo de quanto o investimento em inteligência pode dar retornos mais 

concretos refere-se aos recursos aplicados em inteligência financeira. Com apoio a essas 

atividades pode-se chegar às altas somas de dinheiro aplicadas pelas organizações criminosas 

e neutralizá-las em seu aspecto mais vulnerável: a transformação de seus recursos ilícitos em 

lícitos. O investimento no combate à lavagem de dinheiro requer grandes recursos para o 

aperfeiçoamento de técnicos e de equipamentos, mas com retorno garantido. 

 

5.5 O Parlamento e os Órgãos de Inteligência 

 

   O Poder Legislativo pode ter papel de destaque no apoio à atividade de 

inteligência para o combate ao crime organizado, por meio de ações parlamentares não-

legislativas que conduzam ao debate a respeito da necessidade de legislação regulamentando 

as ações de inteligência em termos de competências gerais a um órgão central de inteligência, 

o qual teria poderes de coordenar e controlar as atividades dos diferentes entes da 

Administração que atuem na área de informações. 

   Ainda que no Brasil as medidas relacionadas à reestruturação de órgãos da 

Administração Pública – aí incluídos os órgãos da área de Inteligência – sejam de iniciativa 

do Presidente da República, o Poder Legislativo tem competência para tratar de questões 

relativas à legislação sobre as atividades de inteligência e divulgação de informações 

sigilosas. Daí que podem ser pensadas ações concretas no sentido de: 

• estabelecimento de normas que obriguem o intercâmbio de informações entre 

os órgãos de inteligência; 

• apoio a projetos de cooperação com organismos estrangeiros e internacionais 

que combatem as organizações criminosas; 

• atuação para incremento orçamentário às atividades de inteligência. 

   Além disso, no caso brasileiro, cabe destacar que a Comissão Mista de 

Controle da Atividade de Inteligência (CCAI) possui, entre suas atribuições, apresentar 

sugestões, emitir pareceres, manifestar-se sobre ajustes e convênios e analisar a proposta 

orçamentária destinada à Inteligência. A referida Comissão, portanto, tem condições de 

mostrar-se atuante junto aos órgãos do SISBIN, fiscalizando a ABIN e sugerindo ações para o 

setor. De fato, trata-se (a CCAI) de órgão com amplo poder para influenciar e moldar uma 

cultura estratégica de combate ao crime no âmbito da Administração Pública brasileira. 
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   Assim, o parlamento brasileiro pode ter grande destaque no apoio ao uso da 

atividade de inteligência no combate ao crime organizado, por meio de atuação na elaboração 

das leis sobre inteligência, auxílio na dotação orçamentária ao setor de inteligência e, ainda, 

pelas ações da Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência (CCAI) e de suas 

Comissões ou Subcomissões permanentes de Segurança Pública. Cabe ao Congresso 

Nacional, como representante da sociedade, legitimar e fomentar a importância de uma 

cultura de inteligência perante a nação e o Governo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

  O Brasil está se tornando, de forma cada vez mais acelerada, cenário da 

atuação do crime organizado, seja em qual área for. Não se pode olvidar, contudo, que esse 

fato é parte de um fenômeno internacional, que alcança todo o mundo. Os governos das 

nações em todo o mundo, especialistas que estudam essa importante questão e toda a 

sociedade, enfim, devem debruçar-se sobre todos os aspectos do problema, analisando as suas 

interações e formas de alcance, buscando identificar todos os elementos que venham a 

contribuir para um melhor entendimento desse grave problema. É preciso que todos os fatos 

sejam analisados sob o prisma socioeconômico, averiguando também o aspecto regional, 

nacional e internacional. 

   Uma corrente de estudiosos defende que é preciso uma clara conceituação do 

que seja o crime organizado, o terrorismo e o bandidismo no âmbito nacional, além da 

necessidade de alinhamento desses conceitos com os melhores padrões internacionais que se 

referem ao tema. 

   A manutenção da ordem e da lei é um dos maiores desafios impostos, 

atualmente, à sociedade. É claro e notório que as organizações criminosas representam uma 

grande ameaça para a instauração e manutenção das instituições democráticas, especialmente 

nos países onde a democracia, ainda é jovem e frágil. Em tempos de globalização mundial, o 

crescimento das atividades das associações criminosas passou a ser uma das mais importantes 

preocupações, especialmente nos países ocidentais. 

  Atentando para os aspectos da relação existente entre a prevenção do crime, o 

desenvolvimento e uma nova ordem econômica internacional, toda e qualquer transformação 

da estrutura econômica e social deve ser acompanhada das necessárias reformas na área da 

justiça penal. Desta forma, será possível garantir a capacidade de resposta do sistema penal na 

proteção dos valores fundamentais, na realização dos objetivos essenciais da sociedade e na 

satisfação das aspirações da comunidade internacional. 

   O desenvolvimento de uma nação deve ser planejado e orientado de forma a 

buscar a promoção do crescimento econômico, juntamente com o progresso social. Assim, 

poderá garantir a paz, o bem comum e a justiça social, numa perspectiva global e integrada. 

Para tanto, deve buscar também a instauração de uma política eqüitativa de prevenção do 

crime e de justiça penal com o necessário planejamento. Além disso, é preciso reestruturar o 

Estado, buscando fornecer-lhe uma configuração com base essencialmente profissional. 
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   Além de operações de busca dos conhecimentos protegidos, a atividade de 

inteligência desenvolve trabalhos de análise estratégica, empregando procedimentos 

sistemáticos, estudos e avaliações, com o objetivo de identificar e compreender as 

características e modos de atuação das organizações criminosas e de seus componentes. Para 

o combate ao crime organizado, o Poder Público necessita da ação coordenada dos diversos 

órgãos de inteligência federais e estaduais. 

   Em virtude da complexidade e da amplitude das atividades criminosas em 

âmbito interno e transnacional, não adianta buscar combater o crime organizado apenas com 

atividades exclusivas de caráter policial. Os setores de inteligência devem ser acionados, 

planejamentos feitos, e cenários precisam ser traçados. Caso contrário, a luta será eterna, e o 

controle difícil. Daí o trinômio “cooperação, coordenação e controle”, que, associado ao 

quarto elemento, à inteligência, pode conduzir à neutralização das ações criminosas. 

   A atividade de inteligência no Brasil passou por significativas transformações 

nas últimas duas décadas. De um modelo vinculado ao aparelho repressor de um regime de 

exceção, os serviços de inteligência foram completamente reestruturados com base no 

compromisso com o Estado democrático de direito e a prevalência dos direitos e garantias 

individuais. Assim, o restabelecimento da democracia no Brasil, em 1985, e seu processo de 

consolidação a partir de então, contribuíram para o desenvolvimento de um novo Sistema 

Brasileiro de Inteligência, completamente distinto – em termos de princípios, objetivos, 

competências e métodos de atuação – do Sistema Nacional de Informações do período 

autoritário. 

   Tendo como objetivo central a produção de conhecimentos de inteligência para 

subsidiar o processo decisório das grandes autoridades públicas nacionais, associada à 

neutralização de atividades adversas, sempre com vistas a garantir a manutenção do Estado 

democrático de direito e a preservação dos direitos individuais constitucionalmente 

consagrados, o SISBIN e seus órgãos percebem no crime organizado a maior ameaça às 

instituições e à segurança dos brasileiros. E, uma vez que as organizações criminosas 

aperfeiçoam constantemente seus métodos, práticas, áreas de atuação e vínculos, aqueles que 

combatem o crime têm que acompanhar essa evolução. 

   Atualmente, é essencial o trabalho da atividade de inteligência no combate ao 

crime organizado. No Brasil, apesar das dificuldades e dos inúmeros obstáculos ainda a serem 

superados, pode-se perceber uma significativa melhoria no combate às organizações 

criminosas nacionais e transnacionais com a utilização dos recursos de inteligência. Nesse 

sentido, a participação do Poder Legislativo adquire relevância tanto em virtude dos 
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mecanismos de controle que dispõe para coibir eventuais excessos, quanto como meio de 

demonstrar a legitimidade e o apoio de todos os brasileiros à atividade de inteligência. O 

controle atribuído ao Poder Legislativo configura-se na principal garantia de que as 

organizações de inteligência e seus agentes conduzirão suas atividades dentro dos princípios 

democráticos e do respeito aos direitos humanos e à ordem instituída. 

   Fundamental também é a cooperação entre os órgãos internos que compõem o 

SISBIN e o Sistema Brasileiro de Segurança Pública, produzindo-se ações coordenadas sob a 

égide de um órgão central e sob controle interno e externo, com ênfase na fiscalização pelo 

Poder Legislativo. E essa cooperação deve ser estendida aos congêneres de outros países, em 

especial os do hemisfério, e com as organizações internacionais relacionadas à segurança. 

Afinal, as organizações criminosas transnacionais pautam muitas de suas ações na 

cooperação, na coordenação e no estabelecimento de parcerias para conduzirem suas 

atividades ilícitas por todo o globo. 

  Cabe, finalmente, a observação de que para enfrentar essa nova face da 

criminalidade, com a atuação de grupos criminosos organizados de forma cada vez mais 

sofisticada, a sociedade precisará, por sua vez, organizar-se de igual modo. Desta forma, 

poderá estar preparada para perceber e enfrentar os sintomas da criminalidade moderna, pois 

o crime organizado só cresce onde há sociedade desorganizada. Para enfrentá-lo, só uma 

sociedade mais do que organizada. E esta não é uma utopia. É possível alcançar esse objetivo 

por meio da conscientização de cada cidadão, seja em que nível for, dentro dos vários e cada 

vez mais múltiplos papéis de cada um. Seja no trabalho, na comunidade, na igreja, nos órgãos 

de classe, nos sindicatos, no clube de serviço ou, até mesmo, nos momentos de lazer. Além 

disso, é exigida a participação de toda a máquina da administração pública, com a 

participação político-social e político-partidária e com a ocupação de espaços do Poder que 

hoje, infelizmente, foram apropriados por braços da organização criminosa. 
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