
Histórico 
 
Com a transferência da capital da República para Brasília (DF), 
muitas mudanças ocorreram na ex-capital, que concorreram para a 
paulatina deterioração da segurança pública no Estado do Rio de 
Janeiro.  
 
Naquela década, foi criado Grupo de Elite no seio da Polícia Civil do 
Estado, conhecido como “Os Doze Homens de Ouro”, inclusive com 
a participação de ex-integrantes da Polícia Especial do antigo 
Distrito Federal, que gozavam de amplo apoio e admiração popular.  
 
O Grupo tinha o objetivo de manter sob controle o índice de 
violência na cidade, utilizando para isso de meios e recursos 
limitados, inclusive mediante “ajuda” de comerciantes e empresários 
em apoio à política de enfrentamento à criminalidade. 
 
Logo depois de sua criação, fundou-se a “Escuderia Le Cocq”, 
homenagem ao policial Le Cocq (morto em 1964), organização 
extra-oficial criada por policiais no Rio de Janeiro, que tinha em sua 
bandeira uma caveira com duas tíbias (igualdade entre todos que 
retornarão ao pó), com as iniciais E.M. (Esquadrão Motorizado). 
 
Um dos Homens de Ouro, conhecido como 3M ou Ringo de 
Copacabana, sempre perseguiu o estrelato provavelmente pela 
fama de destemido, garanhão e articulado, mas, inevitavelmente, 
acabou preso e, depois, assinado. Ainda assim, seus pares lhe 
renderam uma última homenagem. 
 
Cenário 
 
No passado, uma só fonte de financiamento (os empresários), sem 
protagonismo, sem donatários; no presente, fontes diversas 
(transporte, gatonet, gás, loteamento, segurança/proteção etc.), 
com protagonismo, com capitanias hereditárias, às vezes com 
superposição de donatários, sem indicação do “rei”, e conquistadas 
com violência e intimidação. 
 
No passado, os agentes deveriam impedir o aumento dos índices 
de criminalidade e da violência, ou seja, manter o equilíbrio social, 
ainda que tivessem de recorrer aos “grupos de extermínio”. 
 



No presente, a concorrência inevitável entre traficantes, milicianos e 
contraventores, com perversão já que a população é o marisco da 
disputa entre esses 3 segmentos e as forças de segurança, às 
vezes cooptadas, e com níveis crescentes de infiltração nos 
poderes legislativo e executivo. 
 
Assustadoramente, as estatísticas demonstram que 171 (cento e 
setenta e uma) comunidades, em 37 (trinta e sete) municípios dos 
92 do Estado, encontram-se sob o domínio de milícias, que vivem 
em permanente cruzada para conquistar novos territórios e, 
conseqüentemente, novos administrados e novos butins. 
 
Essas organizações criminosas intimidam, corrompem e aplicam 
sanções aos não convertidos, que, eventualmente, a elas se 
contrapõem. 
 
Assim, sem nova repactuação, não há solução, só encenação! 
  
Tolerância zero já! 
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