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RESUMO 
Este estudo teve o objetivo de analisar as técnicas de investigação na Lei das Organizações 
Criminosas, de modo a aferir a sua constitucionalidade e eficácia. Para tanto, a pesquisa se 
classifica, quanto ao método de abordagem, em dedutiva, e, em relação ao método de 
procedimento em descritiva, pautada no levantamento bibliográfico e documental, pois busca, 
na doutrina e na legislação, elementos para a compreensão do tema. Com o resultado da 
pesquisa, foi possível concluir que a sociedade passa por problemas de segurança e precisa de 
maior controle sobre o crime organizado. Entretanto, algumas técnicas de investigação 
envolvem o direito à privacidade. Assim, em atenção ao Estado Democrático de Direito, com 
a tutela das liberdades públicas e individuais, deve haver uma ponderação entre os diversos 
direitos que são contemplados pelo sistema de normas. No geral, a referida lei deu um salto 
positivo para a formação de provas, com a obtenção de informações e a colheita de elementos 
probatórios suficientes para a persecução penal.

Palavras-chave: Técnicas de Investigação; Lei das Organizações Criminosas; Crime 
Organizado. 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the investigative techniques in the Law of Criminal 
Organizations, in order to assess their constitutionality and effectiveness. In order to do so, the 
research is classified, as regards the method of approach, in deductive, and in relation to the 
method of procedure in descriptive, based on the bibliographical and documentary survey, 
since it searches, in doctrine and legislation, elements for understanding the theme. With the 
result of the research, it was possible to conclude that the society has problems of security and 
needs greater control on the organized crime. However, some investigative techniques include 
the right to privacy. Therefore, according to the Democratic State of Law, with the protection 
of public and individual liberties, there must be a reflection between the various rights which 
are covered by the system of standards. In general, this law has made a positive leap forward 
in the formation of evidence with the obtaining of information and the collection of sufficient 
evidence for criminal prosecution. 

Keywords: Research Techniques; Law Of Criminal Organizations; Organized Crime. 

                                                  
 Advogado. Pós-graduado em Direito do Estado pela JusPodivm. Graduado em Direito pelo Centro 

Universitário Jorge Amado. Graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda 
pela Universidade Salvador. E-mail: alborges.adv@gmail.com. 



10

1 INTRODUÇÃO  

A sociedade brasileira, assim como a mundial, tem vivenciado o desenvolvimento de 

um novo tipo de criminalidade, bastante diferente daquele outrora observado. Criminosos que, 

tradicionalmente, agiam sozinhos ou em pequenos grupos e buscavam a satisfação de 

interesses ocasionais, passaram a formar estruturas complexas, dotadas de características 

peculiares, visando à dominação do ambiente em que atuam e o aumento exponencial de 

lucros. 

A experiência global permite concluir que o crime organizado decorre, dentre outros 

fatores, da ausência do Estado ou de sua presença deficitária, ocasionando uma falha na 

prestação de serviços públicos. Nesse sentido, surgiram diversos grupos criminosos 

organizados ao redor do mundo, como a Máfia Italiana, a Yakuza, entre outros. Na década de 

90, o surgimento de organizações como o PCC e o Comando Vermelho, marcou o 

desenvolvimento do crime organizado em território nacional. 

Observa-se, assim, que a globalização e a crescente integração internacional 

permitiram o desenvolvimento e a especialização do crime organizado no mundo inteiro, 

alcançando potenciais surpreendentes, causando grave inquietação na sociedade, além de 

desafiar o próprio poder do Estado, notadamente pela sua forma de agir, que inclui violência, 

astúcia e, principalmente, sofisticação. Com acesso a armas cada vez mais potentes e 

tecnologias digitais, essas organizações criminosas vêm ameaçando a paz pública, violando 

direitos fundamentais do corpo social como a segurança, a vida e a saúde. 

Diante desse cenário, foi necessário adaptar o aparato jurídico ao novo modus 

operandi da criminalidade, ensejando o surgimento de novas técnicas de investigação e 

colheita de provas que viabilizassem a desarticulação dessas organizações, uma vez que os 

meios tradicionais utilizados em investigações como a oitiva de testemunhas e buscas e 

apreensões já se demonstravam insuficientes. 

Foi assim que surgiu, no plano internacional, a Convenção de Palermo, ratificada pelo 

Brasil, com o objetivo de definir o conceito de organização criminosa, bem como incentivar a 

adoção de técnicas especiais de investigação. Nesse contexto, foi editada a Lei 9.034/1995, 

dispondo sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações 

praticadas por organizações criminosas, a qual foi posteriormente revogada pela Lei 

12.850/2013, atual Lei das Organizações Criminosas, muito mais precisa e apta a 

regulamentar os institutos necessários ao combate ao crime organizado. 
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O presente trabalho, portanto, tem como objetivo analisar as técnicas especiais de 

investigação presentes na Lei das Organizações Criminosas, de modo a aferir a sua 

constitucionalidade e eficácia, além de traçar breves aspectos acerca da interpretação dos 

dispositivos da referida lei pelas Cortes Superiores. 

2 BREVE ANÁLISE DAS LEIS QUE TRATARAM DE ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS E O SURGIMENTO DA LEI 12.850/2013 

Sobre a origem do crime organizado, Tognolli (1996, p. 33) argumenta que grupos 

mafiosos que tinham suas atividades limitadas às regiões em que viviam começaram a se 

associar, provavelmente no final dos anos 80, estendendo sua influência às mais longínquas 

regiões do planeta. Estão incluídas nesse quadro as antigas máfias italianas, americanas, 

Yakuza japonesa, as Tríades baseadas em Hong Kong e Sudeste asiático, assim como os 

novos grupos mafiosos em rápida expansão na África ocidental e as novíssimas máfias russas 

surgidas com o desmantelamento do Estado soviético. 

organizada não é de fácil identificação, em razão das variações de comportamentos em 

diversos países, as quais persistem até os dias atuais". 

Independentemente da definição da origem do crime organizado, é inegável que ele 

está presente em toda a sociedade, de forma que numerosas legislações buscaram conceituá-

lo, prevendo, ainda, diversos mecanismos para combatê-lo de maneira eficaz. 

Nesse sentido, nota-se que o crime organizado é bastante alardeado pela mídia, sendo 

pré-concebido a partir dos vícios cotidianos pautados pelo senso comum. Parte da mídia e dos 

próprios agentes estatais envoltos na ação bélica contra a criminalidade, não raramente, 

consideram organização criminosa qualquer grupo que pratique atos criminosos cujos ganhos 

dos membros seja exorbitante ou que causem grave perturbação social. 

Não obstante, o conceito de organização criminosa não se deve pautar em 

subjetivismos, devendo ser verificado a partir de critérios objetivos expressamente previstos 

em lei, o que, de fato, já ocorre atualmente, tendo em vista o conceito estatuído na própria Lei 

de Organizações Criminosas. Entretanto, a definição de crime organizado nem sempre foi 

algo pacífico. 

A primeira legislação a tratar do tema no Brasil foi a Lei nº 9.034/1995, a qual dispôs 

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

organizações criminosas. Apesar de louvável, a iniciativa veio acompanhada de uma grave 
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falha: a ausência de definição do próprio objeto da lei, ou seja, não foi definido o que 

caracterizaria uma organização criminosa (CUNHA; PINTO, 2015, p. 11). 

Para Luiz Flávio Gomes (apud MASSON; MARÇAL, 2017, p. 36), devido à ausência 

de conceito de organização criminosa, todos os dispositivos legais da Lei nº 9.034/1995 

perderam sua eficácia.  

Posteriormente, foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, promulgado 

através do Decreto nº 5.015/2004, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, conhecida por Convenção de Palermo. Essa inovação deu novos 

ares ao disciplinamento sobre organização criminosa (MASSON; MARÇAL, 2017, p. 37). 

A Convenção de Palermo trouxe a seguinte conceituação para organização criminosa 

(BRASIL, 2004): 

[...] grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando 
concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou 
enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou 
indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. 

Desta feita, com o silêncio da Lei nº 9.034/1995 quanto à conceituação de organização 

criminosa, parte da doutrina optou por tomar emprestada a definição dada pela Convenção de 

Palermo (CUNHA; PINTO, 2015, p. 11). 

Nesse mesmo sentido, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça também adotou este 

posicionamento e proferiu a seguinte decisão nos autos do habeas corpus nº 77.771-SP

(BRASIL 2008): 

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO VII DO ART. 1.º DA 
LEI N.º 9.613/98. APLICABILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
CONVENÇÃO DE PALERMO APROVADA PELO DECRETO LEGISLATIVO 
N.º 231, DE 29 DE MAIO DE 2003 E PROMULGADA PELO DECRETO N.º 
5.015, DE 12 DE MARÇO DE 2004. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A 
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Hipótese em que a denúncia descreve a existência de 
organização criminosa que se valia da estrutura de entidade religiosa e empresas 
vinculadas, para arrecadar vultosos valores, ludibriando fiéis mediante variadas 
fraudes  mormente estelionatos , desviando os numerários oferecidos para 
determinadas finalidades ligadas à Igreja em proveito próprio e de terceiros, além de 
pretensamente lucrar na condução das diversas empresas citadas, algumas por meio 
de "testas-de-ferro", desvirtuando suas atividades eminentemente assistenciais, 
aplicando seguidos golpes. 2. Capitulação da conduta no inciso VII do art. 1.º da Lei 
n.º 9.613/98, que não requer nenhum crime antecedente específico para efeito da 
configuração do crime de lavagem de dinheiro, bastando que seja praticado por 
organização criminosa, sendo esta disciplinada no art. 1.º da Lei n.º 9.034/95, com a 
redação dada pela Lei n.º 10.217/2001, c.c. o Decreto Legislativo n.° 231, de 29 de 
maio de 2003, que ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 



13

Organizado Transnacional, promulgada pelo Decreto n.º 5.015, de 12 de março de
2004. Precedente. 

Esse entendimento recebeu severas críticas de parte da doutrina, dentre eles Gomes 

(2009, online), que sustentou os seguintes vícios da decisão: 

[...] 1) a definição de crime organizado contida na Convenção de Palermo é muito 
ampla, genérica, e viola a garantia da taxatividade (ou de certeza), que é uma das 
garantias emanadas do princípio da legalidade; 2) a definição dada vale para nossas 
relações com o direito internacional, não com o direito interno; de outro lado, é da 
essência dessa definição a natureza transnacional do delito (logo, delito interno, 
ainda que organizado, não se encaixa nessa definição); 3) definições dadas pelas 
convenções ou tratados internacionais jamais valem para reger nossas relações com 
o Direito Penal interno em razão da exigência do princípio da democracia (ou 
garantia da lex populi), permanecendo atípica a conduta.

Mais tarde, contrariando o entendimento da 5º Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

e acolhendo crítica da doutrina, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por sua 1ª 

Turma, no julgamento do HC 96.007-SP, pronunciou decisão, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio, definindo que a conduta de quem comete crime de lavagem de dinheiro, tendo como 

fundamento a hipótese prevista no artigo 1º, inciso VII (organização criminosa), da Lei nº 

9.613/1998, seria atípica (CUNHA; PINTO, 2015, p. 13), haja vista a inexistência no 

ordenamento interno do conceito legal de organizações criminosas.  

aída do 

Decreto nº 5.015/2004, para fins de tipificação do delito vertido no art. 1.º, VII, da Lei nº 

21). 

Durante toda essa discussão doutrinária em relação a aplicabilidade do conceito 

trazido pela Convenção de Palermo, no ano de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.694/2012, que 

trata "sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes 

praticados por organizações criminosas". Esta legislação, em seu art. 2º, trouxe a seguinte 

definição para organização criminosa (BRASIL, 2004): 

  

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

Dessa forma, supriu-se, então, a lacuna deixada pela legislação de 1995. Entretanto, 
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essa definição não durou muito tempo, pois no ano seguinte (2013) sobreveio a Lei nº 

12.850/2013, que trouxe um novo conceito de organização criminosa, dispondo sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 

procedimento criminal. Assim, a Lei nº 12.850/2013 é a mais recente norma a tratar do tema, 

prevendo diversos dispositivos e procedimentos, ampliando o poder investigativo do Estado. 

Ademais, insta salientar que a Lei 12.850/2013 revogou expressamente a antiga Lei 

9.034/95, porém não revogou a Lei 12.694/2012, a qual só foi revogada (tacitamente) no que 

diz respeito ao conceito de organização criminosa. 

Assim, atualmente, a Lei 12.694/2012 coexiste com a Lei 12.850/2013, pois prevê um 

instituto que a atual lei não previu, qual seja, a criação de um colegiado de primeiro grau para 

julgamento de crimes envolvendo organização criminosa. 

3 INTRODUÇÃO AOS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO E OBTENÇÃO DE PROVA DA 

LEI 12.850/2013 

O código de silencio entre os integrantes de organizações criminosas fez tornar 

necessária a inserção de novas técnicas de investigação para desestruturar tais organizações, 

uma vez que os métodos tradicionais não se revelavam suficientes. 

Nesse sentido, a Lei 12.850/13 estabeleceu e minudenciou diversos procedimentos 

investigatórios, como a colaboração premiada, a infiltração de agentes, a ação controlada, 

entre outros. Nessa esteira, de acordo com o art. 3º da referida lei, os meios de obtenção de 

prova se valem de (GOMES, 2017, p.1): 

[...] estratégia de vigilância (ação controlada), a dissimulação (infiltração de 
agentes), barganha (colaboração premiada) e devassa de privacidade e intimidade da 
pessoa (afastamento dos sigilos financeiros, bancários e fiscal; intercepção de 
comunicações telefônicas e telemáticas, captação ambiental de sinais 
eletromagnéticos, ópticos e acústicos, e acesso a registros de ligações telefônicas e 
telemáticas a dados cadastrais constantes de banco de dados públicos ou privados, e 
a informações eleitorais ou comerciais) para imprimir eficácia à persecução penal.

Ademais, são medidas aplicáveis tanto na fase investigativa pré-processual, como 

também no transcorrer da ação penal. Na fase do inquérito policial, as medidas invest igativas 

devem ser conduzidas diretamente pelo Delegado de Polícia, o qual representará pelas 

medidas cabíveis ao Juízo competente, devendo abrir vistas ao Ministério Público, sendo que 

este funcionará como fiscal da lei e também no exercício do controle externo da atividade 

policial. Na fase processual, também são cabíveis algumas das medidas de obtenção de prova 
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que poderão ser operadas pelo membro do Parquet, de forma direta, quando for possível, ou 

requisitando atuação da Polícia Judiciária. 

Segundo a doutrina, é possível diferenciar meios ordinários e extraordinários de 

obtenção de prova. Os meios ordinários de obtenção de prova (também chamados de técnica 

convencional de investigação) são técnicas comuns para investigar os ilícitos penais, 

geralmente ligados a provas documentais e testemunhais usados na maioria dos crimes. Por 

outro lado, os meios extraordinários de obtenção de prova (ou técnicas especiais de 

investigação - TEI) seriam ferramentas sigilosas postas à disposição da Polícia, dos demais 

órgãos com atribuição investigatória e do Ministério Público para a apuração e persecução de 

crimes graves, que exigem o emprego de estratégias investigativas distintas das tradicionais. 

Caracterizam-se pela presença de dois elementos: o sigilo e a dissimulação.

Dessa forma, entende-se que as TEI são métodos de obtenção de provas muito mais 

invasivos que os tradicionais, devendo ser utilizados para crimes especiais e graves, desde que 

não haja outro meio de obtenção de prova menos invasivo, aplicando-se, assim, um critério 

residual.

Nesse ponto, a gestão da prova e o papel do juiz na decretação dos meios de obtenção 

de prova são de suma importância, pois a utilização desses meios de obtenção de prova, em 

que pese constitucional, deverá ocorrer de maneira residual, sob pena de 

inconstitucionalidade. Assim, deve-se observar alguns requisitos: 1) Reserva de lei: é preciso 

que haja lei regulamentando a matéria. Por isso, a importância da Lei 12.850/2013, pois na 

Lei 9.034/1995 já era prevista a ação controlada e a infiltração policial, mas não havia 

qualquer regulamentação, que agora existe; 2) Reserva de jurisdição: essas técnicas especiais 

pressupõem controle judicial, por serem técnicas bastante invasivas. Em regra, esse controle é 

prévio, caso da infiltração policial. Porém, em algumas técnicas, o controle judicial se dará a 

posteriori, caso de técnicas mais urgentes, como a ação controlada, que pode ser executada de 

imediato sem previa autorização judicial. Todavia, o juiz será devidamente comunicado para 

estabelecer limites para a ação; 3) Proporcionalidade: deve-se verificar se a técnica de 

investigação é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Vale dizer, não se deve 

usar tais meios invasivos para prender um simples batedor de carteira.

Ponto importante que deve ser destacado é que é possível utilizar os meios especiais 

de obtenção de prova previstos na lei 12.850/2013, mesmo que não se trate de caso 

envolvendo o conceito de organização criminosa, desde que reunidos alguns requisitos dos 

incisos I e II do parágrafo 2º do art. 1º da Lei.
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O inciso I afirma que a lei será aplicada às infrações penais previstas em tratado ou 

convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 

ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. A título de exemplo, tem-se o tráfico 

internacional de pessoas para fim de exploração sexual (art. 231, CP). Mesmo que não haja 

uma organização criminosa promovendo o referido delito, é possível aplicar os meios de 

obtenção de prova da Lei 12.850/2013. 

Quanto ao inciso II, há a possibilidade de aplicação da Lei 12.850/2013 em casos de 

organizações terroristas, cujo conceito e atos característicos estão previstos na Lei 

13.280/2016. 

Por fim, há uma nova previsão de infiltração policial no Brasil, disciplinada pelos arts. 

190-A a 190-E do ECA, inseridos pela Lei nº 13.441/2017, que alterou o ECA para prever a 

infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade 

sexual de criança e de adolescente. 

Resta notório, portanto, que nos casos que envolvam pedofilia, ainda que não se trata 

de organização criminosa, é admitida o uso da técnica de infiltração de agentes. Trata-se de 

previsão salutar, que chega em bom momento, visando a um mais efetivo combate a tais 

crimes. 

4 DOS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO EM ESPÉCIE 

  

Conforme adiantado, a lei das organizações criminosas previu diversos meios 

específicos de obtenção de prova, com vistas a um melhor desempenho da atividade 

investigativa. Tais meios serão adiante sinalizados, de maneira a se traçar um panorama geral, 

sem qualquer pretensão de esgotamento dos institutos. 

4.1 Quebra do Sigilo de Dados Bancários, Financeiros, Fiscais e Eleitorais  

A Lei nº 12.850/13, em seu art. 3º, inciso VI, previu, como meio de investigação 

próprio para o crime organizado, o afastamento de sigilo de dados bancários, financeiros, 

fiscais e eleitorais. A Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e a Lei Complementar nº 105/01 

(quebra de sigilo bancário) também tratam do tema, estabelecendo-se que: 

[...] a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de 
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, 
e especialmente nos seguintes crimes: [...] IX - praticado por organização criminosa 
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(BRASIL, LEI 9613/98 e LEI COMPLEMENTAR 105/15, art. 1º, § 4º). 

O afastamento dos sigilos bancário, financeiro e fiscal somente poderão ocorrer de 

maneira excepcional, com prévia autorização judicial, tendo em vista os limites constantes do 

artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, quanto à tutela do direito à vida privada e à 

intimidade. Nesse sentido:

[...] o direito ao sigilo das informações bancárias e fiscais, eminentemente de caráter 
individual, não é absoluto, podendo ser mitigado em face do interesse público, 

22.761/BA, 5.ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz, unânime, DJe 17.12.2010).

Assim, é possível a quebra do sigilo bancário, mesmo que constitua direito 

fundamental constante na Constituição Federal, em crimes que forem praticados por 

organizações criminosas, entretanto, é preciso haver equilíbrio entre a privacidade e a 

publicidade, de acordo com as regras do Estado Democrático de Direito, com a tutela das

liberdades públicas e individuais e relação entre os diversos direitos que são contemplados 

pelo sistema de normas (MANSSUR, 2016, p. 112).

No ano de 2016, o STF realizou importante julgamento no qual se discutiu a 

possibilidade da Administração Tributária ter acesso aos dados bancários dos contribuintes 

mesmo sem autorização judicial, tendo em vista o quanto previsto no art. 6º da LC 105/2001, 

que dispensa a referida autorização. O citado dispositivo legal permite que a Receita Federal 

requisite diretamente das instituições financeiras informações sobre as movimentações 

bancárias dos contribuintes, o que, em tese, configuraria uma evidente inconstitucionalidade.

Entretanto, o entendimento da Corte foi no sentido de que o repasse de informações 

dos bancos para o Fisco não caracterizaria uma quebra de sigilo bancário, uma vez que as 

informações seriam passadas para o órgão fazendário em caráter sigiloso e assim 

permaneceriam. Dessa forma, haveria uma mera transferência de sigilo dos bancos ao Fisco e 

não uma quebra de sigilo em si. Tal entendimento foi esposado no julgamento das ADIs 2390, 

2386, 2397 e 2859 e do RE 601.314 (repercussão geral).

Por fim, há de se ressaltar que a quebra de sigilo fora das hipóteses legais constitui 

crime, nos termos do art. 10 da LC 105/2001, sendo punido com reclusão de um a quatro 

anos, e multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

4.2 Acesso aos dados cadastrais 
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Outro meio especial de obtenção de prova, previsto na lei em análise, diz respeito ao 

acesso a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e às 

informações eleitorais ou comerciais (art. 3.º, segunda parte do inciso IV). 

De antemão, deve-se chamar atenção para o fato de que a técnica ora estudada 

relaciona-se apenas aos dados que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação 

e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, 

empresas de viagens, hotéis, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. 

Não se confunde, portanto, com o acesso a registros de ligações telefônicas, muito menos com 

a interceptação de tais ligações, as quais dependem de autorização judicial e serão analisadas 

em momento oportuno. 

Com efeito, o acesso aos dados cadastrais concretiza o chamado poder requisitório do 

Ministério Público e da autoridade policial, previsto nos arts. 15 a 17 da Lei 12.850/2013, 

assim como no art. 17-B da Lei de Lavagem de Capitais (Lei 9.613/1998) e na Lei 

Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do MPU), conforme art. 8.º, II e VIII e § 2.º. 

Da análise de tais dispositivos, nota-se que não há a exigência de autorização judicial 

para a obtenção de tais dados, pois se revelam como meramente cadastrais, sem caracterizar 

necessária violação do direito à intimidade, constitucionalmente protegido (art. 5º, X, CF). 

Assim, nada impede que o Ministério Público tenha acesso aos referidos dados sem 

autorização judicial. Nesse sentido (HABIB, 2015, p. 64): 

[...] os dados a que o legislador fez menção (qualificação pessoal, a filiação e o 
endereço) não estão inseridos na intimidade da vida privada do cidadão. Não são 
dados que interferem ou revelam a intimidade de uma pessoa. As informações 
referentes ao nome, estado civil, nacionalidade, nome do pai e da mãe e o endereço 
não denotam intimidade da pessoa, algo que não possa ser revelado à Autoridade 
Policial ou ao Ministério Público. [...] Assim, pensamos que o dispositivo é 
constitucional e não viola o princípio da reserva da intimidade da vida privada do 
indivíduo investigado [...]. 

Contudo, em relação ao acesso de dados de linha telefônica, este deve se restringir ao 

simples cadastro e identificação do titular da linha, não se permitindo o acesso direto, por 

exemplo, às ligações efetuadas e recebidas, bem como datas, horários e duração de chamadas, 

sob pena de violação da reserva da jurisdição. Tal entendimento é esposado pelo STJ (HC 

190.917/SP, 6.ª Turma) e pela doutrina (LIMA, 2016, p. 591). 

Por fim, deve-se agir com cuidado quando a requisição de tais dados envolver 

instituição financeira, sob pena de se violar indevidamente o sigilo bancário protegido pela 

Lei Complementar 105/2001. Dessa forma, em casos de requisições diretas às instituições 



19

financeiras, as informações devem se restringir, exclusivamente, aos dados cadastrais. Assim, 

pode o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia, na instrução de 

correntista, mas seria abusiva a pretensão no sentido de que extratos bancários da conta-

corre

4.3 Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas 

O acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas tem previsão na primeira 

parte do inciso IV do art. 3º da Lei 12.850/13, possuindo sistemática distinta daquela aplicada 

ao acesso de dados cadastrais mencionados no tópico anterior. 

telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição das autoridades 

mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de 

O referido dispositivo gerou intensos debates doutrinários acerca da necessidade ou 

não de autorização judicial para acesso a tais registros, questionando, ainda, sua eventual 

inconstitucionalidade. 

Em que pese a existência de vozes contrárias, que entendem que os registros de 

ligações estariam incluídos no conceito de dados cadastrais, e, dessa forma, não dependeriam 

de autorização judicial (MENDRONI, 2014, p. 87), a doutrina majoritária e a jurisprudência 

caminham em sentido diverso. Isso porque, os registros telefônicos compreendem os extratos 

de chamadas efetuadas e recebidas, abarcando os números discados, a data, o horário e o 

tempo de duração das ligações. Logo, tais informações vão além de meros dados cadastrais, 

devendo observar, por isso, a reserva de jurisdição. 

Nesse sentido, a doutrina majoritária afirma que se deve buscar uma interpretação 

conforme a Constituição, devendo-se concluir que (LIMA, 2006, p. 598): 

[...] o art. 17 é perfeitamente constitucional, conquanto o acesso a tais informações 
seja feito com prévia autorização judicial. Trata-se, na verdade, de norma 
direcionada às concessionárias de telefonia fixa ou móvel, que, doravante, são 
obrigadas a preservar os registros de identificação das ligações telefônicas pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, permitindo a utilização dessas informações pela 
Polícia e pelo Ministério Público, desde que mediante prévia autorização judicial. 

Frise-se que o acesso a registros telefônicos não se confunde com a interceptação das 
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comunicações em si, as quais dependem, sem qualquer discussão, de prévia autorização 

judicial, conforme melhor explanado em momento oportuno. 

4.4 Captação e Interceptação Ambiental 

persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes 

meios de obtenção da prova: [...] II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos 

Inicialmente, deve-se destacar que não há, na doutrina, um consenso acerca do que 

estaria abrangido pelo termo captação ambiental. Trabalhou-se aqui com a corrente que 

entende que o termo captação é gênero que envolve a interceptação e a escuta. A 

interlocutores. A escuta é realizada por terceiro com consentimento de um dos 

comunicadores. Já a gravação é feita por um dos comunicadores, sem conhecimento do outro, 

não estando abrangida pela lei. Nesse sentido, de acordo com Machado (2017, p. 1):

A partir da (simplista e perigosa) redação do artigo 3o, inciso II, da Lei n. 
12.850/2013, que rege o instituto sob discussão, algumas observações são 
necessárias:

ii) os aludidos meios, também consoante regramento legal explícito, poderiam ser 

investigatória preliminar quanto na etapa processual;

de caráter reservado, por um terceiro, com o emprego de meios técnicos, utilizados 
em operação oculta e simultânea à comunicação, sem o conhecimento dos 

Assim, nota-se que a lei trata apenas da interceptação e da escuta ambiental, mas não 

da gravação ambiental, a qual, em regra, não dependerá de autorização judicial.

Ademais, trata-se de meio de obtenção de prova atípico, pois a lei não previu o 

respectivo procedimento probatório a ser seguido em casos de captação ambiental. Entretanto, 

ções em sistema de telemática, 

aplica-se, no que couber, a Lei n.º 9.296/96

A grande discussão cinge-se a saber quando a captação será considerada licita ou não, 

tendo a doutrina e a jurisprudência se debruçado sobre o tema com bastante frequência. Para 
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analisar a questão da licitude da captação ambiental, devemos analisar o contexto em que ela 

for realizada. 

Dessa forma, surgem os seguintes cenários: a) captação de conversa alheia mantida em 

lugar público: trata-se de prova lícita, mesmo que produzida sem prévia autorização judicial. 

Se os interlocutores desejassem privacidade deveriam ter optado por manter o diálogo em 

local privado. Assim, não haveria violação à privacidade; b) captação de conversa mantida em 

lugar público, porém em caráter sigiloso, expressamente admitido pelos interlocutores: trata-

se de invasão de privacidade, já que o teor da conversa teria caráter sigiloso, ainda que a 

conversa ocorresse em local público. Desta feita, eventual captação sem autorização judicial 

prévia seria considerada prova ilícita; c) Captação de conversa mantida em lugar privado: se o 

local é privado, goza da proteção domiciliar. Assim, pelo menos em regra, nesse caso, há 

necessidade de prévia autorização judicial, por observância do art. 5º, XI, CF. Caso contrário, 

a prova obtida será ilícita. 

4.5 Colaboração premiada 

A colaboração premiada é, sem dúvida, o instituto mais polêmico da Lei de 

organizações criminosas, tendo seu procedimento aplicado não somente aos crimes praticados 

por tais organizações como também aos delitos comuns. De acordo com a doutrina, a 

colaboração premiada pode ser conceituada como (LIMA, 2016, p. 728): 

[...] uma técnica especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou partícipe da 
infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, fornece aos 
órgãos responsáveis pela persecução penal informações objetivamente eficazes para a 
consecução de um dos objetivos previstos em lei, recebendo, em contrapartida, 
determinado prêmio legal. 

O colaborador deve ser coautor ou participe, confessando o fato delituoso e provando 

tudo aquilo que afirma. Observa-se que não basta a intenção de ajudar, devendo tal ajuda ser 

efetiva, analisada sob um aspecto objetivo. Em todas as hipóteses, deve ter sido possível a 

obtenção de um resultado prático positivo (eficácia objetiva da colaboração).  

Segundo Mendonça (2013, online), o procedimento da colaboração premiada previsto 

na Lei nº 12.850/2013 pode ser aplicado, por analogia, a todos os tipos penais, desde que se 

tome cuidado em não banalizar o instituto, reservando-o para casos de especial gravidade e de 

dificuldade de obtenção da prova pelos meios tradicionais. 

Isso se deve porque o diploma legal em análise é o primeiro, no ordenamento jurídico 
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brasileiro, a apresentar um procedimento para a efetivação da colaboração premiada, sendo, 

pois, inovador. 

O diploma legal especifica os objetivos da colaboração, quem pode requerer, os 

benefícios a serem concedidos, os direitos do colaborador e o procedimento formal de 

aplicação do benefício. E, nos termos do art. 3º do diploma legal em comento, como já dito, a 

colaboração premiada é um dos meios de meios para obtenção de prova.  

A lei, portanto, aceita a colaboração premiada na fase de inquérito policial e do 

processo penal, podendo-se afirmar, com base no texto legal, que a colaboração pode-se dar 

antes do oferecimento da denúncia, no curso da ação penal, e até mesmo após o trânsito em 

julgado. 

São diversos os prêmios previstos na lei, tais como: a) diminuição de pena: pode variar 

de 1/6 (menor diminuição do CP) a 2/3 (regra geral) se realizada até a sentença, e até ½ 

(conforme art. 4º, § 5º), no caso de colaboração posterior à sentença; b) Substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 4º, caput), ainda que ausentes os requisitos 

do art. 44 do CP; c) perdão judicial (art. 4º, § 2º); é o maior prêmio possível, reservado para 

hipóteses excepcionalíssimas; d) sobrestamento do prazo para o oferecimento da denúncia ou 

suspensão do processo, suspendendo-se o prazo prescricional por até 6 meses, prorrogáveis 

por igual período (art. 4º, § 3º); e) não oferecimento da denúncia (art. 4º, § 4º), desde que o 

sujeito seja o primeiro a colaborar e não seja o líder da organização; f) progressão de regime, 

ainda que ausentes os requisitos objetivos (art. 4º, § 5º, parte final), sendo possível 

colaboração mesmo durante a execução penal. 

O legislador estabelece, ainda, requisitos de ordem subjetiva, nos termos do § 1º do 

dispositivo em comento, que determina que, em qualquer dos casos, a concessão do benefício 

circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da 

Dispõe o legislador, ainda, que a colaboração premiada pode ser requerida pelo 

representante do Ministério Público, a qualquer tempo, e pelo delegado de polícia, na fase 

investigatória.  

Lima (2016, p. 554) critica a extensão do legislador à legitimidade do delegado de 

polícia, pois entende que a este compete sugerir ao investigado a possibilidade de celebração 

do acordo de colaboração premiada, sem, contudo, formalizá-lo, já que compete ao Ministério 

Público, titular da ação penal, a sua efetiva celebração. Entretanto, o STF, recentemente (ADI 

5508/DF), entendeu pela constitucionalidade do dispositivo, podendo o delegado de polícia 
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realizar o acordo. 

Sobre o momento do acordo de colaboração premiada Gonçalves (2016, p. 656) 

enfatiza: 

A lei brasileira não limita a colaboração à fase investigatória, mas diferencia os 
efeitos conforme o momento em que celebrado o acordo, uma vez que a colaboração 
anterior à sentença apresenta um leque maior de benefícios, que vão desde o perdão 
judicial até a substituição por PRD, enquanto a colaboração posterior à sentença é 
mais limitada, como deflui da leitura do § 5º do art. 4º da LOC [...]. 

O legislador se preocupou também em determinar que o magistrado não atue na fase 

das negociações para a celebração da colaboração premiada, já que sua função é homologá-la, 

se presentes os requisitos legais. 

Sem a pretensão de se esgotar a análise do instituto, dada a sua complexidade, 

percebe-se que a Lei de Organizações Criminosas trata a colaboração premiada, segundo 

Gonçalves (2016, p. 660), como mecanismo de justiça consensual, motivo pelo qual o 

legislador dedicou os §§ 6º ao 11 a tratar dos termos de acordo, negociações, propostas, 

homologação, superando o modelo até então vigente, que via a colaboração como mera causa 

de redução de pena. 

Percebe-se, portanto, que, de forma inovadora, a Lei dos Crimes Organizados trouxe a 

previsão expressa de um procedimento a ser observado para a efetivação da colaboração 

premiada, sendo importante instituto para a elucidação dos delitos praticados por 

organizações criminosas. 

4.6 Ação controlada 

Em qualquer fase da 

persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes 

meios de obtenção da prova: III -

De acordo com a doutrina, trata-se de técnica especial de investigação por meio da 

qual é retardado o momento da intervenção dos órgãos estatais responsáveis pela persecução 

penal, que deve ocorrer no momento mais oportuno sob o ponto de vista da investigação 

criminal. A matéria é trabalhada no art. 8º da Lei. 

De acordo com o art. 8º, p. 1º, não há necessidade de autorização judicial previa, 

porém, uma vez iniciada a ação controlada, o juiz deverá ser comunicado. 
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Desta forma, a ação controlada é um meio de prova que auxilia a investigação, em que 

a autoridade responsável pelas investigações policiais ou administrativas deve somente 

comunicar previamente ao juiz o retardamento da intervenção para que seja possível sua 

concretização, no momento mais eficaz, para a formação de provas e a obtenção de 

informações (PEREIRA, 2017, online).

Também há previsão de ação controlada na Lei de Drogas e na lei de lavagem, as 

quais, ao contrário do que ocorre na ação controlada da Lei de organização criminosa, 

dependem de autorização judicial. 

Para se falar em ação controlada, deve-se discorrer primeiramente sobre a prisão em 

a principal utilização do instituto é a melhor adequação da situação do 

flagrante, com elementos probatórios mais precisos. 

A ação controlada funciona como uma autorização legal para que a prisão em flagrante 

seja efetivada em momento futuro. Contudo, se, no momento mais oportuno para a 

intervenção policial, não houver situação de flagrante próprio, impróprio ou presumido, não 

pode a autoridade policial atuar com total discricionariedade, sendo necessária prévia 

decretação de prisão preventiva ou temporária para legitimar a captura dos infratores. 

Em relação à chamada entrega vigiada, tem-se que se trata de espécie de ação 

controlada. É a técnica especial de investigação que consiste em permitir que remessas ilícitas 

ou suspeitas saiam do território de um ou mais Estados, os atravessem ou neles entrem, com o 

conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a finalidade de 

investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática. 

Por fim, há duas espécies de entrega vigiada: a) entrega vigiada limpa (ou com 

substituição): as remessas ilícitas são trocadas antes de serem entregues ao destinatário final 

por outro produto qualquer, afastando o risco de extravio da mercadoria; b) entrega vigiada 

suja (ou com acompanhamento): a encomenda segue seu itinerário sem alteração do conteúdo, 

seguindo seu curso normal sob redobrado monitoramento, a fim de diminuir o risco de 

extraviar a mercadoria ilícita. 

4.7 Infiltração de Agentes Policiais 

No ordenamento jurídico brasileiro o agente infiltrado também era previsto na 

revogada Lei nº 9.034/1995, que em seu art. 2º, inciso V estabelecia a possibilidade, em 

qualquer fase da persecução penal que tivesse por objeto ação praticada por organizações 
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criminosas, a infiltração de agentes de polícia ou inteligência, em tarefas de investigação, 

constituídas de órgãos especializados e mediante circunstanciada autorização judicial. 

Sobre a previsão do instituto no citado diploma legal, Lima (2016, p. 564) enfatiza: 

Com esta mesma simplicidade assustadora para tratar de instituto tão complexo, e, 
por isso, tão polêmico, também havia previsão legal do agente infiltrado na revogada 
Lei n° 9.034/95. Sem maior detalhamento ou regulamentação, o art. 2°, inciso V, da 
antiga Lei das Organizações Criminosas, limitava-se apenas a dizer que, em 
qualquer fase da persecução criminal, era possível a infiltração por agentes de 
polícia ou de inteligência, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos 
especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorização judicial. 

Portanto, o legislador tratou de afastar, na Lei do Crime Organizado, a previsão de 

outros agentes, como os integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência ou da Agência 

Brasileira de Inteligência, se limitando à menção aos agentes de polícia, o que já havia sido 

observado na Lei de Drogas. 

Contudo, segundo Masson e Marçal (2017, p. 253), a infiltração de agentes policiais 

não é criação do direito brasileiro. No Direito Comparado, há semelhante disposição nos 

ordenamentos jurídicos italiano, francês, alemão, português, espanhol, assim como nos 

Estados Unidos e na Argentina. 

Isso se deve, segundo os autores supracitados, porque a Convenção de Palermo 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, ao tratar das 

técnicas de investigação, em seu art. 20, item 1, previu o que se denomina, no âmbito do 

Na mesma senda Habib (2015, p. 59-60), que defende tratar-se de compromisso 

assumido pelo Brasil em Tratado Internacional: 

O Brasil foi signatário da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime 
Organizado Transnacional, adotada em Nova York, em 15 de novembro de 2000, 

 Técnicas 
especiais de investigação. 1. Se os princípios fundamentais do seu ordenamento 
jurídico nacional o permitirem, cada Estado Parte, tendo em conta as suas 
possibilidades e em conformidade com as condições prescritas no seu direito 
interno, adotará as medidas necessárias para permitir o recurso apropriado a entregas 
vigiadas e, quando o considere adequado, o recurso a outras técnicas especiais de 
investigação, como a vigilância eletrônica ou outras formas de vigilância e as 
operações de infiltração, por parte das autoridades competentes no seu território, a 

Não obstante, a Convenção de Palermo não traz qualquer definição legal, ficando a 

cargo da doutrina e legislação específica abordar o tema. Em meio a esse cenário é que a Lei 
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A respeito desta importante inovação, leciona Lima (2016, p. 564): 

[...] até bem pouco tempo atrás, a infiltração policial era tratada de forma omissa e 
lacunosa, a nova Lei das Organizações Criminosas passa a dispensar maior atenção à 
matéria, tratando de regulamentar este importante procedimento investigatório ao 
prever, por exemplo, seus requisitos, prazo de duração, legitimidade para o 
requerimento, necessidade de oitiva do órgão ministerial, controle jurisdicional 
prévio, tramitação sigilosa do pedido de infiltração, outorgando, ademais, diversos
direitos ao agente infiltrado. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional, internalizada pelo Decreto n° 5.015/2004 [...]. 

De acordo com Masson e Marçal (2017, p. 253), a Lei do Crime Organizado é a 

primeira, no ordenamento jurídico brasileiro, a efetivamente tratar do instituto abordando 

questões procedimentais como legitimidade, exigência de autorização judicial, prazo de 

duração, limites, controle judicial e do Ministério Público, dentre outras questões, pois os 

diplomas anteriores que abordam o tema, a exemplo da Lei de Drogas, não delimitam o 

instituto. 

Ao abordar o conceito do instituto a que se refere o inciso VII, do art. 3º, da Lei do 

Crime Organizado, Capez (2017, p. 280) defende tratar-se da integração de agente policial na 

organização criminosa, ocultando a sua identidade verdadeira para, assim, obter informações 

sobre a atividade delitiva e, consequentemente, contribuir para a sua desarticulação.  

Masson e Marçal (2017, p. 221), ao abordar a infiltração de agentes policiais a que se 

refere a legislação que rege o combate ao crime organizado no Brasil, assim o conceitua: 

A infiltração de agentes consiste em um meio especial de obtenção da prova 
verdadeira técnica de investigação criminal , por meio do qual um (ou mais) agente 
de polícia, judicialmente autorizado, ingressa em determinada organização 
criminosa, forjando a condição de integrante, com o escopo de alcançar informações 
a respeito de seu funcionamento e de seus membros.   

Semelhante são os ensinamentos de Lima (2016, p. 565), para quem a infiltração de 

agentes nada mais é que a introdução dissimulada de um agente policial em organização 

identidade, com o objetivo precípuo de identificar fontes de provas e obter elementos de 

Por fim, Greco Filho (2014, p. 39), de forma bem sucinta salienta que o agente 

ara desbaratar a atividade de grupos 

criminosos, ingressa no grupo e participa de suas atividades até a colheita de elementos 
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Quanto aos requisitos exigidos, há a necessidade de observação do fumus comissi 

delicti e periculum libertatis. Além disso, deve-se observar o princípio da proporcionalidade, 

devendo estar presente a necessidade do uso de tal mecanismo, conforme, art. 10, §2º da lei. 

Por fim, é necessária a concordância do agente, uma vez que não poderá ser obrigado a 

participar de uma infiltração contra sua vontade, nos termos do art. 14, I da lei. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à responsabilidade de eventuais crimes 

praticados pelo agente durante o período de infiltração. De acordo com o entendimento da 

doutrina, está o agente infiltrado autorizado a cometer os crimes uma vez que esta é a 

finalidade, é a sua tarefa. À luz da doutrina clássica, estaria o agente agindo em estrito 

cumprimento do dever legal. À luz da teoria conglobante, a conduta seria fomentada e, 

portanto, não seria possível a punição do agente. Há ainda aqueles que entendem que o agente 

infiltrado vier a ser compelido a matar alguém em situação extrema, capaz de revelar a sua 

condição, sua conduta não estaria passível de juízo de reprovação, porque não poderia lhe ser 

exigido comportamento diverso (inexigibilidade de conduta diversa). 

5 CONCLUSÃO  

Buscou-se, ao longo do presente estudo, compreender a evolucao legislativa da Lei das 

Organizações Criminosas e as técnicas especiais de investigação nela previstas, uma vez que 

o crime organizado revelou-se capaz de gerar graves danos sociais, fazendo-se necessária a 

adoção de medidas capazes de efetivamente promover o combate a esta modalidade delitiva. 

Constatou-se que a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, apresentou um grande 

avanço no ordenamento jurídico brasileiro, em especial no que tange à uma melhor 

regulamentação das técnicas especiais de investigação, inovando sobremaneira em relação aos 

diplomas legais que até então trataram do tema. 

Nesse sentido, anotou-se que Lei nº 9.034/1995, revogada pelo diploma legal 

supracitado, era falha quanto à regulamentação das questões afetas às organizações 

limitando a elencar um rol de meios de obtenção de provas aplicáveis às organizações, 

carecendo, por conseguinte, de efetividade. 

A Lei nº 12.850/2013, por sua vez, buscando aprimorar o enfrentamento ao crime 

organizado, forneceu mecanismos para que a investigação criminal seja efetiva, a exemplo da 

colaboração premiada e da infiltração de agentes policiais, medidas gravosas, porém 
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necessárias, tendo em vista as características atuais da criminalidade organizada. 

Há de se destacar que, na referida lei, predominam aspectos processuais em detrimento 

aos de Direito Penal, ainda que o legislador tenha definido e tipificado a organização 

criminosa, suprindo lacuna legislativa outrora existente. Dessa forma, houve uma maior 

preocupação do legislador com o efetivo combate à esta modalidade delitiva, estabelecendo-

se uma série de meios de investigação e obtenção de provas. 

Tal questão, contudo, não é isenta de críticas, pois, ao dar maior importancia à questão 

investigatória, corre-se o risco de se desvirtuar a persecução penal e, por conseguinte, o 

próprio Direito Processual Penal. Esta intervenção, contudo, é uma clara manifestação da 

sociedade de risco e dos problemas vivenciados pelo Estado para sanar o problema da 

criminalidade. 

De fato, como sabido, a sociedade vem passando por sérios problemas no que tange à 

segurança pública, de maneira que o crime organizado clama intervenção do Estado, 

principalmente em uma época de escândalos públicos envolvendo diversos setores do corpo 

social. Todavia, algumas técnicas especiais de investigação, a exemplo da colaboração 

premiada, possuem aspectos polêmicos, por colidirem, eventualmente, com liberdades 

constitucionais, devendo ser utilizadas com parcimônia, sob pena de se comprometer a 

própria finalidade do Direito Processual Penal.  

Destarte, em que pese tais considerações, não há como ignorar que a Lei dos Crimes 

Organizados apresenta aspectos positivos no que tange à obtenção de informações e, por 

conseguinte, elementos probatórios capazes de proporcionar uma persecução penal efetiva, 

colaborando para o desmantelamento das organizações criminosas. 
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